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 ................................................................................................. MARKET CAKE6878

 ..................................................STE GRANDS TRAVAUX ABARCHA SARL6878

 ........................................................... STE CRO CRO SURF MAROC SARL 6878

 ............................................................................................ »JANA WOODS « 6878

 ...............................................................................................SOFIA PRIMEUR6878

 ........................................................................................... JOHRI DROGURIE6879

 .............................................................................................. STE HAY DRINK 6879

 ...........................................................................FIRST TRANS AFRICA 6879شركة

6879شركة بم اد فيزوض ذ.م.م....................................................................................... 

 ..............................................................................................FAKRO NEGOCE6879

 .................................................................................STE AGADIR CAR TOUR6879

6879شركة STE ACHRAF FRUITS SARL ش. م. م................................................... 

 .............................................................. »DERHEM TRANSACTION« 6880شركة

6880تكتي2 تيك ش.م................................................................................................... 

 .......................................................... »TRANS ATLANTIC CANNED« 6880شركة

 .............................  »ALWAHA MAGHRIB IMPORT EXPOT SARL« 6880شركة

 ............................................................................. »LAD LOGSTIQUE « 6880شركة

6880شركة HOSS BOXING SARL هــــــوس بـــــوكــــســــيـــن ش.م.م................................. 

 ........................................................ »CONSERVERIE RIO DE ORO « 6880شركة

 ........................................................................SOCIETE CITRUS PACK SARL6881

 .................................................................................. »OCEANO FISH« 6881شركة

 ................................................................................ »ATLAS PELAGIC « 6881شركة

 .................................................................................... »DERHEM ICE « 6881شركة

 ...................................................................... »ATLADER HOLDING « 6881شركة

 ...................................................................... STE FRIO FRUTAS LOGISTICA6881

 ................................................................................. STE » AMABAY« S.A.R.L688(

 ....................................................................................... STE WIDAS SERVICE688(

 ...................................................................... TAFOUKT MESSAGERIE SARL688(

 ........................................................ )688شركة – اول سيرفيس ضونت ل ك ض –ش.م.م

)688شــركة بك ب ك.ش.م.م.ش.و................................................................................... 

 ............................................................................ KLMF Conseils SARL 688شركة(

 ............................................................... COMPLEXE TINMANSOUR 688شركة(

 ...............................................................................................MORE CONSEIL688(

 .......................................................................................................... SOCILOG 688(

 ........................................................................................SOCIETE  WESTUDY688ر

 .......................................................................................AZUL CONSULTANT688ر

ر688عقد التسيير الحـر................................................................................................. 

 ................................................................TANTANAT FURNITURESARL AU688ر

ر688امليد ديسطر0بسيو8............................................................................................ 

 ..................................................................SOCIÉTÉ SWIMAC STOCK SARL688ر

 ............................................................................ DAR SRAGHNA  SARL AU 6888

 ................................................................................................. LW7  SARL AU 6888

6888 شركة ني ب ت....................................................................................................... 
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 ............................................. SMART ELECTRICAL ENGINEERING” SARL6888

 ......................................................................................DOMAINE ASSABAH6885

 ............................................................................................... SOTRABLANCA6885

 ................................................................................................. GTM SERVICES6885

 ...........................................................................................HOME GENETRAV6885

 ......................................................................................... KARIB FISH S.A.R.L6886

 ..............................................................................................YASNA  SARL AU6886

 ......................................................... RESTAURATION DJEBHA –SARL  AU6886

 ............................................................................BIM BAM BOUM SARL AU6886

 .....................................................SOCIETE MZK PROMOTION SARL AU 6886

 .....................................................................................................AES GROUPE6887

 .......................................................................................MERRYWOOD SARL6887

 .............................................................................................MA CUISINE ARG6887

 ................................................................................................  LHRIZI INVEST6887

 ........................................................................................... GE PRODUCTION6888

 ............................................................................GLOBAL CINEMA MAROC6888

 ............................................................................ Best buy immobilier  6889شركة

 .................................................................................GOLDEN ANANA  6889شركة

 ......................................................................... PHARMACIE  HAY BALADIA6889

 ......................................................................................... COMPRETEX SARL6889

 ........................................AFRICAN HOTEL DEVELOPMENT TERMINUS6890

 .......................................AFRICAN HOTEL DEVELOPMENT MOROCCO6890

 .....................................................................MAKELEA  ANNASSER  S.A.R.L6890

 .......................................................................................SOCIETE H O L B E N6890

 ........................................................................................ LES IMMORTELLES 6890

 ........................................................................ CLINIQUE LES CRETES SARL6890

 ..................................................................STE ASSAKER MARBRE SARLAU6891

 ....SOCIETE IMMOBILIERE MAROCAINE AGADIR-SOUSS  -  ASSIMA6891

 ..................................................................SOCIETE IMMOBILIERE AZIZAL6891

 ................................................................................................. EL KHEIRATY 16891

6891ف ضم  سيف........................................................................................................... 

6891س ني سلم 8......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... AZERGAZ6891

 .................................................................. SATCOMA-SATAS VOYAGEURS689(

 .................................................................................... KOLOT TAROUDANT689(

 ............................................................................ TROFULIGNE SARL D’AU 689(

 .....................................................................................................H.R MARBRE689(

 ........................................................STE BET MAGHRIB-BETA INGENIERIE689(

)689د سكية ش ذ م  م و.............................................................................................. 

 ....................................................................................BELOUALDA FISHING689ر

 ...............................................................................................NEMED GROUP689ر

 ......................................................................... STE RIFIO IMPORT-EXPORT689ر

 ............................................................................................GOLD RIO EVENT6898

 ......................................................................... SOCIETE FRERES.ENN SARL6898

 ....................................................................................... PROMO BENHEDDI6898

 .................................................................................................ALANTE PESCA6898

 ............................................................................................CHAWNI WORKS6898

 ....................................................................................................... CASTLE SEA6895

 ................................................................................................................MIEIVC6895

 ................................................................................................................MIEIVC6895

 ..................................................................................................BADRA MOUR6895

 ......................................................................................................NICE ETOILE6896

 ....................................................................SOCIETE SIN HYDRO SARL AU6896

 .......................................................................................................OUZICHOU6896

 .......................................................................DANE SERVICE Électricité sarl6897

 .......................................................... HS3 TRAVAUX ET SERVICES DIVERS6897

 ........................................................................................................ LUCIPESCA6897

 ..................................................................................................NAKHIL AUTO6897

 ........................................COMPLEX BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS6898

 .......................................................................................................... BARKIBAT6898

 ......................................................................................BASARIYAT IBRAHIM6898

 ................................................................................................TITANIUM FISH6898

 ........................................................................................ TITANIUM SAHARA6899

 ....................................................................................................F.MENTOR IT6899

 .........................................................................................STAFF SUD EVENTS6899

 ................................................................................................SOFINES FOOD6899

 ....................................................PERFECT SULUTION TRADING GROUP6899

 .........................................THE BARONY RESORT TURTLE BAY DAKHLA6900

 ..................................................................................................MENTIONS 106900

 ........................................................................................HOTEL SABETOURS6901
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 ........................................................................................HOTEL SABETOURS6901

 ...................................................................................STE KHATTAB›S FOOD6901

 ...................................................STE »DISTRIBUTEUR PLANTES« » S.D.P«6901

 ................................................................................ECOLE NARIMAN PRIVE6901

 ........................................................................... LE MARCHE DES SAVEURS690(

 ....................................................................................................ATTA-FOODS690(

 ................................................................................MWJO INFORMATIQUE690(

 ...................................................................................... 2A.M.A LOGISTIQUE690(

 ...................................................................................................... BSK FOODS690(

 ............................................................................................................PLASTISS690ر

 .................................................................................................. YAC FNB SARL690ر

 ............................................................................................................... SORAD690ر

 ...............................................................................................................MBTISS6908

 ...................................................................................................société EL MIR6908

 ...............................................................................................................MBTISS6908

 ............................................................... OUMAIMA LOCATION VOITURE6908

 .............................................................................................. AL KHOR FOOD6905

 ............................................................................................ CHARIKA EXPERT6905

 ...................................................................................................... NORRASKO6905

 .................BIOCARBONE MAROC RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT6906

 ...................................................................................................ELTO SERVICE6906

 .........................................................................................................Novartcom6906

 ................. SOCIETE D›OR DE COMMERCIALISATION ET DE SERVICE6907

 .......................................................................................... SSE ENGINEERING6907

 ..........................................................................................ADAM & EVE PARA6907

 ................................................................................GENERAL TECNOMATIC6908

 ...................................................................................................... NORRASKO6908

 ....................................................................SALON PROMOTION MAROC6908

 ............................................................................... UNITED CONTRACTING6908

 .....................................................................................................BLING POOL6909

 ..................................................................................... SOCIETE MBRZ SARL6909

 .......................................................................UNIQLOGISTICS WITH CARE6909

 ...................................................................................................... NORRASKO6910

 .................................................................................................... ROBIN PARIS6910

 .......................................................................STE CONSDUO NORTE SARL6910

 ...................................................................... ALYAKADA LILHERASSA »Y-H6910

 ................................................................................................. 6911إي. إلسإل ترانس

 ......................................................................................AMAR DALLI MINIER6911

 .................................................................................................. STE BOMBETA6911

)691اكف ي لواز0ر......................................................................................................... 

 ..........................................................................................ORIA IMMOBILIER691(

 ............................................................................................LUCKY FISHERIES691(

 ..............................................................(FOUADI FOURNITURE (SARL AU691(

 ........................................................................................................... ر691إمير بفر0قي 

 .............................................................................................EMERGE MAROC691ر

 ..................................................................................... EMERGE FINANCING691ر

 .............................................– SOCIETE IMMOBILIERE EL RANBA -SARL6918

 .........................................................................................................LOCAMOB6918

 ........................................................... GLOBAL COMMERCE ET TRAVAUX6918

 .........................................................................................................LOCAMOB6915

 .................................................................................... CAFE CASTIEKHO sarl6915

 ..........................................................................................ALI HOMELUXURY6915

 ............................................................................................... GS SOLAR SARL6915

 ............................................................................................PRO BTP MAROC6915

 ............................ETABLISSEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ACTIF PRIVE6916

 ........................................................................................... 6916ص بوض صي د السمك

 .................................................................................... AUTO RADIO PALACE6916

 ................................................................................................ ELECTRO HAJIJI6917

 ..................................................................................................CARRE OFFICE6917

 ..........................................................................................OUIBAHYA TRANS6917

 ...................................................................................................... GASTRO FIX6918

 ...................................................................................................... GASTRO FIX6918

 .....................................................................SOCIETE IMMOBILIERE YAHJE6918

 ..................................................................................... 6918إ م ج ) إنجينيريينغ ش.م

6918طوب شوقي........................................................................................................... 

SUGAR LUMP6919 ش م م....................................................................................... 

 .............................................................SIHB DE LOCATION DE VOITURES6919

 .............................................................. SILOMETRICS TRAVAUX PUBLICS6919

0)69والد الخير السي ضات.............................................................................................. 

 .....................................................................................................DUBAL PLUS69(0
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 ........................................................................................................ LA RIPOSO69(0

 .............................................................................................DOMS SECURITE69(0

 ..............................................................................HSSAINI AGRICOLE SARL69(1

 .......................................................................................................BANAT PRO69(1

 ................................................................................................ste hani noc sarl69(1

 .............................................................................. EL BOULALY TRANSFERT69((

 ......................................................................................... OCR CONSULTING69((

 .................................................................... STE ADVENCE ARCHI SERVICE69((

 ........................................................................................CLINIQUE IBN SINA69(ر

 ............................................................................................................. ر)69إنيرسولي8

 ..................................................................................................... NADENEPAL69(ر

 .....................................................................................................LN TRAVAUX69(ر

 ............................................................................................. 8)69البوصيري إيموبيليي

 ............................................SOCIÉTÉ »AZAR ARCHITECTURE « SARL AU69(8

 .....................................................................................................FRAIS C BON69(8

5)69صوالضبرو طيك كومب ني م ضوك........................................................................... 

 ........................................................................................ 5)69م زو�صي كونفيكسيو8

 ......................................................................................STE PAVILLON FOOT69(6

 ........................................................................EDP 86)69بوديبي ديزاين بروديكسيو

 ............................................................................................MON COIN PARA69(6

7)69كونستركسيو8 م ش ض.......................................................................................... 

 ............................................................................................LINES PLUS. SARL69(7

 ................................................................................... SANDROC VENTURES69(7

 .................................................................................LES RESIDENCES SOFIA69(7

 ................................................................................PROMO GOLDEN VIEW69(8

 ...................................................................... KF INNOVATIVE SOLUTIONS69(8

9)69كوسمتيك التفريستي........................................................................................... 

 ........................................................................................................RABIE CALL69(9

 ................................................................................PRO BRO CONSULTING69(9

 ..........................................................................................MOVENTO FARAH690ر

 .......................................................................................................HILALICOM690ر

 .................................................................. K Z PRODUCTS AND SERVICES690ر

 .................................................................................ES-SADY-AGRI SARL AU691ر

 ................................................................................................ ABS COSMETIC691ر

 .......................................................................................................OMIXA CAR691ر

..................................................................................................................  ABDX69ر(

 .............................................................................................CEMA FES SARRL69ر(

 ........................................................................ DIGITEX DEV SARL AU ر69شركة(

 ....................................................................HADHOUM SERVICE NEGOCE69ر(

 .....................................................................PERFECT HOSPITALITY S.A.R.L69رر

 ............................................................................................. رر69شركة جب برة مط ل

 ...............................................................................................................TRASLA69رر

 ............................................................................STE CARBUMED SERVICES698ر

 ....................................................................................................... SOCITRAPA698ر

 ...........................................................................GROWAGRO SARL8ر69 كرواكرو

 .....................................................................................................AGRO RIDAT695ر

 ...................................................................... STE AUTO ECOLE AL QASSER695ر

 ........................................................................................................wemanager695ر

6ر69كريسط ل البركة ك زا............................................................................................ 

 ..........................................................................................BOUKHAOUA BTP696ر

 ............................................................NOUVEAUX SERVICES ET NEGOCE696ر

7ر69البالد نوض.............................................................................................................. 

 ....................................................................................................»M3 HOUSE«697ر

 ....................................................................................... CITY EQUIPEMENTS697ر

 ......................................................... STE BAIDA GARDIENNAGE SARL AU698ر

 .............................................................................................................. MERVIX698ر

 ........................................................................... STE ELECTRO IMARIGHEN698ر

 ..................................................................................... STE FERKLA SOLAIRE699ر

 ...........................................................................................STE TAADITE AGRI699ر

 ......................................................... STE ALITKANE POUR LA CONDUITE699ر

 ................................Société SIGMA-SCIENTIFIQUE-PRIVE « S.A.R.L. AU6980

 .............................................................................................STE MAT POWER6980

 .............................................................................................STE MAT POWER6980

 ............................................................................STE ALAAHD TRANSPORT6980

6981مزك 8 إسك 8........................................................................................................ 

 ............................................................................................. MENARA LIVING6981

 .................................................................................................... NOUR BIRDE6981

)698ب ا ا كومفوضت.................................................................................................... 

)698سمير كومفوضت.................................................................................................... 

 ............................................................................HAPPY-FLAWR S.A.R.L A.U698(
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 INTERNATIONAL WEAM CENTER FOR COACHING AND

 ...................................................................................... CONSULTING698ر

 ...............................................................................................TE LOGISTIQUE 698ر

 .....................................................................BEDSKON IMMOBILIER SARL698ر

 ....................................................................................................BEST PLANTE698ر

 ..................................................................................................JORG EXPRESS6988

 ............................................................................STE ACCESSOIRES R SIMO6988

 ............................................................................................... STE BEOMTRAV6988

6985شركة تيزطوطي8 فالحتي ش.م.م.......................................................................... 

 ................................................... HUILERIE HUILE D›OLIVE EL MESSARIA6985

 .......................................................................................................NOVOMAR6986

6986شركة ستراكسيو8 ك ش ش.م.م.......................................................................... 

 ...................................................................................................IMO RECYCLE6986

 ..................................................................................AMG SKY IMMOBILIER6986

 ............................................................................. OUAFI GOLBAL ELECTRO6987

 ........................................................................................................ IRI CHAKRI6987

 ..............................................................................................Italian social club6987

 ...................................................................... SPEAK NOW CENTRE PRIVEE6988

 ......................................................................................................ELKOUBEL II6988

 ....................................................................................... RAR NAD BUSINESS6988

 ......................................................................................................... BOUSLINE6989

 .................................................................................. MANAZEL AL IMTIAZE6989

 ......................................................T.COMMUNICATION ET MARKETING6989

 ..................................................................................... DGM FOOD SERVICE6950

6950سن ء اونفغونمو.................................................................................................... 

 ................................................................................................STE SR IMEXPO6950

 ........................................................................................ STE IMEXPO KADRI6950

 ............................................................................................... JEULOISIRSPRO6951

 .....................................................................................................STE BEZAZIA6951

 ......................................................................................................BENIMTRAV6951

 ..........................................................................................GM PRODUCTION6951

 ...........................................................................................................HOUROU695(

 ..........................................................................................STE BEZAZIA SARL695(

 ..............................................................................................................ENGOVI695(

 ...............................................................................................................CATSIM695(

 ............................................................................................................»MPLAY«695ر

 ..................................................................................................... BENE DOME695ر

 ...........................................................................................AHN EQUIPMENT695ر

 .................................................................................................... CI3 SERVICES6958

 .........................................................................................................TACKTRAV6958

 .....................................................................................................STRABOUKA6958

 ...........................................................................................................TRAVROS6955

 ........................................................................................................ MANISTRA6955

 .................................................................................................FBMS SARL AU6955

 ............................................................................ LEBENS MITTEL TRADING6955

 ...................................................................HOTEL L›ETOILE D›AZUR SARL6956

 ............................................................................ANBD TRAVAUX SARL A.U6956

 ................................................................................................. STE: EXPOTIVA6956

6957بوشت................................................................................................................... 

 ..........................................................................................PANIER EXOTIQUE6957

 .................................................................................STE LAMISS BEN EL HAJ6957

 ..............................................................................BATIMENT ANDALOUS II6957

 .......................................................................................SOCIÉTÉ MOFASAIN6958

 ................................................................................................M.YOU TRAVAS6958

 ..............................................................................................................BITICOS6958

 .......................................................................................................SEFIMPORT6959

 ................................................................................................... ATLAS TOWN6959

 ......................................................................................................NADA CASH6959

 ................................. SMAI INVEST SARL AU 6960اسم عي انفيست ش م م ش و

 ................................................................................................2MAI TRAVAUX6960

 ..................................SFRS WOOD SAR AU 6960اس اف اض اس وود ش م م ش و

 ..........................................................................................FiraZen LOGISTICS6961

 ................................................................................... ECON PRINT SARL AU6961

 .........................................................................................SENHADAB TRANS6961

 .................................................................................... CORRELUX LIL ISKAN6961

 ..................................................................................................MUST COFFEE696(

 .....................................................................................................RITAJ SIFFOU696(

 .....................................................................KAIDAL AGENCY ر696ك يدال اجن�صي

 ...................................................................................EL MAJD PLANTATION696ر

 .........................................................................................RACINES CHAOUIA696ر
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 ....................................................................GREEN AGENCY MARRAKECH696ر

 .............................................................................BLEU CRISTAL COSMETIC6968

 .............................................................................ANBD TRAVAUX SARL AU6968

 ...................................................MOUFID DE POISSON FRAICHE - M.P.F6968

 .........................................................................SOCIETE BEKLIGHT22 SARL6968

 .............................................................................. GREEN AGENCY MAROC6965

 ........................................................................................... RACINES CHAOUI6965

 ..................................................................................................... CHI AGENCY6965

 .......................................................................LES TERRAINS MARRAKCHIS6965

INTER ZAID6966 - انتير ز0د....................................................................................... 

 ......................................................................................... ADEIS AGROFUND6966

 ......................................................................................... ADEIS AGROFUND6966

 .............................................................................. BLUEHILL AGRICULTURE6966

 ...................................................................................................... ZAIG IMMO6967

 .............................................................................. BLUEHILL AGRICULTURE6967

 ....................................................................................FLEXI YACHT LIMITED6967

 ..........................................................................................................PRISKANE6967

 ................................................................................................ NZL AGROLIVE6968

6968هش م ك في تي........................................................................................................ 

 ............................................................................................ JNANE TETOUAN6968

 ...............................................................PÂTISSERIE GHAMMAT SARL AU 6969

 ................................................................................................ 6969صوميد كونسيلت

 ............................................................................................................. PRELON6969

 ........................................................................................WILBEUX QUENTIN6970

 ............................................................................................ARIZONA INVEST6970

 .................................................................................................. MARCHMELO6970

 .................................................................................. MAX INTERNATIONAL6970

 ...................................................................................................JALOBEY BEEF6971

 .........................................................................................AHMADI OMRANE6971

 .........................................................................................STE OULAD ABGAR6971

 ......................................................................STE MASCAW TECHNOLOGY697(

 ..........................................................................................AL TOKHY GROUP697(

 .................................................................................................AMH2 MAROC697(

 ............................................................................STE BATIBROUM SARL AU697ر

 .....................................................................................................DECOSTORE697ر

 .................................................................................... STE MB RENTAL SARL697ر

 .........................................................................................GROUPEMENT ZW697ر

 ...................................................NEW BERSAM TOURISM CONSULTING6978

 ..........................................................................................................ELITZONE6978

6978ايد8 فود بروسيسينغ.......................................................................................... 

 ...................................................................................................... ................LIEL6975

 .....................................................................................................ELK.S TRANS6975

 ...........................................................................................FRIGO APPLE CITY6975

 .............................................................................. TANGER CORPORATION6976

 .............................................................................. TANGER CORPORATION6976

 ..................................................................................................CHARFI FRERE6976

 .............................................................................................HAJJIOUI ISKANE6976

 .................................................................................................... MORO COIN6977

 ................................................................STE RIAD FENAR SARL 6977ض0 ض قين ض

6977عز0زة ك ش............................................................................................................ 

6978الحرش وي اخوا8................................................................................................. 

 ...........................................................................................BARAKA GESTION6978

 .............................................................................. TANGER CORPORATION6978

 ......................................................................................................... TYA FRERE6978

6979زك ضي ملتسرفيس................................................................................................. 

 ............................................................M.W SHOP COMMERCIALE MIDO6979

 .....................................................................................................DECOSTORE6979

 ....................................................................................SOCIETE POOL FOOD6979

 ......................................................................................... BELLAAMIM TOUR6980

6980شركة حنيني ك ش................................................................................................ 

 ......................................................................................STE LAAMARTI PLAN6981

 ..........................................................................................STE ARCHI SMIRES6981

 .................................................................................................................IMEZR6981

 .............................................................. BMP BUSINESS CONSTRUCTION6981

 .....................................................................................................AZARO CAFE698(

 .....................................................................................................IBE GESTION698(

 ...................................................................................STE SEMHANI TOURS 698(

 ............................................................................................................... ICHSAF698ر

 ..................................................................................AL FALEH IMMOBILIER698ر

 ......................................................................................... TAHARA CONSULT698ر
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 ...........................................................................................LILY ALEENA COM6988

6988ايد8 فود بروسيسينغ.......................................................................................... 

 ................................................................................................ NZL AGROLIVE6988

 ...................................................» AUDIT CONSEIL MAROC » AUDICOM6988

 ...........................................Ste World Best sport et équipements SWBSE 6985

 ...................................................................................................23D SERVICES6985

 .......................................................................SOCIETE LTF PRODUCTIONS6985

 .........................................................................................RACINES CHAOUIA6985

 ........................................................PHARMACIE AL FATH TAMENSOURT6986

 ......................................................................................................PYRAMEDIC6986

 ..................................................................................... STE ZARASEME SARL6986

 ...................................................................................................REG PHARMA6987

 .......................................................................................ST IDAISSA SARL AU6987

 .....................................................................................SOFAZ CONSULTING6987

6988س فير كونس ي...................................................................................................... 

 .......................................................................................... ALUMINIUM ASNI6988

 .................................................................................................AMJAD IMMO 6988

 ..........................................................DOMAINE TAFILALT DES PALMIERS6988

 .........................................................................................................MORALUP6989

 .............................................................................................KADS LOCATION6989

 .....................................................................................................LES COURLIS6989

 .......................................................................................DEKRA INSPECTION6990

 .......................................................................................DEKRA INSPECTION6990

 ......................................................................................ELECTRICAL SERVICE6990

 .......................................................................................DEKRA INSPECTION6990

6990كرونو اسوض.......................................................................................................... 

 ................................................................................... »KARAMO CAR« 6991شركة

 ....................................................................................................................KIBO6991

 ...... MOROCCAN GROUP TRADING AND CONSTRUCTION -MGTC6991

 .......................................................................................................... )699جيت كليس

 .............................................................BUSINESS AUTO GRAND TANGER699(

 .........................................................................................VICTORY CERAMIC699(

 ..............................................................INTELCIA MAROC et INOVENDYS699(

 ....................................................................................................... THREE CAN699ر

 ........................................................................................ AGRO STYLES VERT699ر

 ........................................................................................................... STE JAFFY6998

 .......................................................................................... 6998ج ض0م ديستريبيسيو8

 ..............................................................AGENCE IMMOBILIERE HALHULE6998

 ..........................NOUJOUM BLADI COMMUNICATION ››NOUJECOM6995

 ...............................................................................................STE SOSIFI SARL6995

 ..........................SOCIETE ANOUAR HEMODIALYSE 6995شركة انواض امودي ليز

 ................................................................................YZ EVENT MARRAKECH6995

 .................................................................................................YAGA CONSEIL6996

 .....................................................................................................SDE Business6996

 .............................................................................................. RIVANA TEXTILE6996

 ........................................................................................................ JUST STYLE6997

 .......................................................................................................... TALENDO6997

 ............................................................................................................AVIAMET6997

 ................................. VERTIV MOROCCO BRANCH OFFICE Succursale 6997

 ............................................................................................... MAJDAL METAL6998

 ........................................................................GROUPEMENT FIDT INVEST6998

 .........................................................................................LACOPA BUILDING6998

 ................................................................................................... DRISSI EXTRA6999

 ...............................................................................................LIMBRO INVEST6999

 ...........................................................................FIRST MED DISTRIBUTION6999

 ...............................................................................IMI NWAMAN TRAVAUX7000

 ................................................................................................................ FUJITO7000

 ..............................................................................................DENIM PROJECT7000

 .............................................................................POLE DE TRANSMISSION7000

 .........................................................................................STE AZADBEL SARL7000

 ......................................................................................ENERGIE LAAYOUNE7001

 ......................................................................OURTASSI AUDIT & CONSEIL7001

 .........................................................................CLINIQUE JNANE TADDART7001

 ........................................................................AL MAJD DE GARDIENNAGE700(

 .....................................................................................SOCIETE EVRNO CAR700(
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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 املعلنو8 في ميدا8 اإلشه ض الق نوني إثب ت هو0تهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحم2 اإلداضة بية مسؤولية فيم  يتعلق بمرمو8 اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

 SOCIETE  BOUDOUR
COMPANY TRANSFERT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبس م له  : 100.000.00 دضهم
املقر اإلجتم عي : دواض بوشف عة 

بج نب معصرة الز0تو8 بوشف عة 
املركز واد املي2 ت زة

تأسيس
تحت جميع الرم ن ت الق نونية 
منه  الق نو8 األس �صي املسج2 تحت 
 (0(( فبراير   8 ليوم   10(8 ضقم 
التأسي�صي  الع م  الجمع  ومحرر 
 19 ليوم   1297-1391 ضقم  تحت 

فبراير ))0) تم تأسيس :
 SOCIETE  BOUDOUR

.COMPANY TRANSFERT SARL
ذات املميزات اآلتية :

 SOCIETE  BOUDOUR : التسمية
.COMPANY TRANSFERT

سنة انطالق  من يوم   99  : املدة 
تأسيسه .

100.000.00دضهم   : امل ل  ضبس 
إجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محرضة  للحصة  دضهم   100 بقيمة 

لف ئدة املس همي8 :
السيدة مر0م بوبن 8 500 حصة.
السيد فيص2 بودوض 500 حصة.

السيدة مر0م  تعيي8  تم   : اإلداضة 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  بوبن 8 

محدودة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
 %  5 تخصم من األضب ح   : األضب ح 
و0وزع  الق نوني  اإلحتي ط  لتكو0ن 
احتي ط  لتكو0ن  يخصص  بو  الب قي 

إض في.

 INTERMEDIAIRE DE  : الهدف 
وسيط   TRANSFERT D’ARGENT

لتحو20 األموال.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الصبط 
م ضس   (8 يوم  8ر1  بت زة تحت ضقم 

.(0((
1 P

ALFA ONE CAPITAL
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DH
 SIEGE SOCIAL : BOULEVARD

 MOSCO N°4 2EME ETAGE APP
N°4 LAARI CHEIKH NADOR

إعال8 عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية بشر0ك وحيد

بش ضع   (0(( م ضس   8 بت ض0خ 
الط بق الث ني الشقة   8 موسكو ضقم 
ضقم8 لعري الشيخ الن ضوض تم وضع 
محدودة  لشركة  األس �صي  النظ م 
ذات  وحيد  بشر0ك  املسؤولية 

املواصف ت الت لية :
ك بيت ل  بلف    : الشركة  تسمية 
ش.م.م   ALFA ONE CAPITAL

بشر0ك وحيد.
من  الغرض   : الشركة  هدف 
غير  بو  مب شر  بشك2  هو  الشركة 
املش ضكة،  في  بو  لنفسه   إم   مب شر 
في املغرب بو في  بو لطرف ث لث سواء 

الخ ضج :

األسهم وإداضة  وحي زة   تملك 
 بو األسهم في  جميع الشرك ت املؤسسة 
شك2  بأي  تشكيله   سيتم  التي  بو 
ك نت صن عية بو تج ض0ة سواء   ك 8، 
 بو م لية بو زضاعية بو عق ض0ة بو غيره .
والنص ئح  الخدم ت  جميع 
سواء  الشرك ت  لص لح  والدضاس ت 
فنية بو  مح سبية  بو  إداض0ة   ك نت 

 بو تج ض0ة بو م لية بو غيره .
واقتن ء  امل ل  ضبس  في  املش كة 
حصص في شرك ت هدفه  املش ضكة 
وإداضته   األصول  لبن ء  بصول  على 

وتنظيم نقله .
العملي ت،  جميع  بعم،  وبشك2 
مهم  ك نت م لية بو تج ض0ة بو منقولة 
مرتبطة  تكو8  قد  عق ض0ة،والتي  بو 
ب ل�صيء  مب شر  غير  بو  مب شر  بشك2 
ذات  بو  مم ثلة  بشي ء  بأي  بو  بعاله 
صلة، من املحتم2 ب8 تعزز امتداده 

بو تطو0ره.
ضبسم ل الشركة : ضبسم ل الشركة  
دضهم   100.000.00 مبلغ  في  محدد 
 100 بقيمة  سهم،   1000 مقسم إلى 
من مرقمة  الواحد  للسهم   دضهم 
م لكه   اسم  في  كله    1000 إلى   1

الوحيد السيد فيص2 يحيى.
حدد مقر الشركة   : مقر الشركة 
الط بق الث ني   8 بش ضع موسكو ضقم 
الشقة ضقم 8  لعري الشيخ الن ضوض.

فيص2  السيد   : الع مة  اإلداضة 
بكتوبر   7 مواليد  من  يحيى،مغربي  
بني  اغم ض0ن  حي  في  و0قيم   ،1975
لبط قة  وح م2  الن ضوض  انص ض 
 ،S6008(1 ضقم  الوطنية  التعر0ف 

مسيرا للشركة لفترة غير محددة.

كم  ب8 السيد فيص2 يحيى عي8 

من  مغربي،  وزضاف  ميمو8  السيد 

املقيم   ،1958 ف تح سبتمبر  مواليد 

بحي اوالد ابراهيم قب لة محطة ش ل 

التعر0ف  لبط قة  والح م2  الن ضوض 

الوطنية ضقم F59784 مسيرا للشركة 

إلى    (0(( م ضس   8 لفترة محددة من 

و0تصرف 8   (0(( ديسمبر  1ر  غ ية 

بشك2 منفص2.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

 (0(( م ضس   17 بت ض0خ  ب لن ضوض 

تحت ضقم 885.
املسير الوحيد 

السيد فيص2 يحيى

2 P

STE. HP MO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسم له  : 100.000.00 دضهم

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد  ب لرب ط   (0(( م س   15 بت ض0خ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخص ئص  تحم2  والتي  املحدودة 

الت لية :

.HP MO SARL : التسمية

الهدف اإلجتم عي : 

األشغ ل املختلفة بو البن ء.

عي8  تجزئة   : اإلجتم عي  املقر 

 8 ضقم  شقة   10( ضقم  العت ضيس 

الط بق الث ني الصخيرات.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
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دضهم   100.000.00  : الربسم ل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.
 501 حسن  البوعزاوي  السيد 

حصة.
السالم  عبد  الرف عي  السيد 

899حصة.
التسيير: السيد البوعزاوي حسن.
السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

1رديسمبر .
اإلبتدائية  املحكمة   : اإليداع 

بمدينة تم ضة.
5875ر1  ضقم  التج ضي  السج2 

بتم ضة بت ض0خ 8) م ضس ))0).
3 P

 BERKANE JUICE
PROCESSING

SARL.AU
 CAPITAL SOCIAL : 1.000.000.00

DE DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH
BUREAU N°21 EL HAJEB

RC : 55623
تأسيس شركة

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب لرب ط تم   (0(( فبراير   18 بت ض0خ 
وضع الق نو8 األس �صي لشركة ذات 
شر0ك  وذات  محدودة  مسؤولية 
 BERKANE JUICE مسم ة   وحيد 

. PROCESSING SARL.AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
شر0ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
يتمث2 غرض   : الهدف اإلجتم عي 
الشركة في املغرب والخ ضج في م  يلي :
إنت ج وتسو0ق العص ئر املوضبة.
تصدير واستيراد عص ئر الفواكه.

الشركة   : اإلجتم عية   التسمية 
 BERKANE JUICE مسم ة  

.PROCESSING SARL.AU
املقر اإلجتم عي :  تم تحديد املقر 
اإلجتم عي للشركة في املك تب اإلداض0ة 
ملك زنيبر ايت حرز هللا، مكتب ضقم 

1)، الح جب .

مدته  الق نونية : 99 سنة.
م لية  سنة  لك2   : امل لية  السنة 
مدة واحدة التي تبتدئ في ف تح ين ير 

وتنتهي في 1ر ديسمبر.
حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 
مبلغ  في  اإلجتم عي  الربسم ل 
إلى  مقسم  دضهم   1.000.000.00
فئة  من  إجتم عية  حصة   10.000
الواحدة  اإلجتم عية  للحصة   100
الشر0ك  طرف  من  مكتوبة  كله  
 LES DOMAINES لشركة  الوحيد 

.ZNIBER SA
مسيرته   : السيد غيثة م ض0ة زنيبر.
السج2  في  الشركة  تسجي2  تم 
م ضس   7 بت ض0خ  بمكن س  التج ضي 

))0) تحت الرقم ر)556.
4 P

CITRULAND
SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 1.000.000.00
DE DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL ; BUREAUX
 ADMINISTRATIFS DOMAINES

 ZNIBER AIT HARZALLAH
BUREAU N°22 EL HAJEB

RC : 55621
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
الق نو8  وضع  تم   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
محدودة وذات شر0ك وحيد مسم ة  

. CITRULAND SARL.AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
شر0ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
يتمث2 غرض   : الهدف اإلجتم عي 
الشركة في املغرب والخ ضج في م  يلي :

(إنت ج  الزضاعي  اإلستغالل 
الحمري ت).

تصدير الفواكه والخرر.
الشركة   : اإلجتم عية   التسمية 

.CITRULAND SARL.AU  مسم ة
املقر اإلجتم عي :  الشركة ك ئنة في 
املك تب  اإلداض0ة ملك زنيبر ايت حرز 

هللا، مكتب ضقم 1)، الح جب .

مدته  الق نونية : 99 سنة.

السنة امل لية : لك2 سنة م ليةمدة 

ين ير  ف تح  في  تبتدئ  التي  واحدة 

وتنتهي في 1ر ديسمبر.

حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 

مبلغ  في  اإلجتم عي  الربسم ل 

إلى  مقسم  دضهم   1.000.000.00

فئة  من  إجتم عية  حصة   10.00

اإلجتم عية  للحصة  دضهم   100

طرف  من  مكتوبة  كله   الواحدة 

 LES الشر0ك الوحيد الشر0ك لشركة

.DOMAINES ZNIBER SA

مسيرته   : السيد غيثة م ض0ة زنيبر.

السج2  في  الشركة  تسجي2  تم 

م ضس   7 بت ض0خ  بمكن س  التج ضي 

))0) تحت الرقم 1)556.

5 P

بعيس ش.م.م لشر0ك واحد

8ر1، ش ضع يعقوب املنصوض الداضالبير ء

اله تف : )ر.ر).ر).))05

الف كس : 7).ر).ر).))05

شركة برودإنفست هولدينغ
PRODINVEST HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسم له  : 100.000 دضهم

مقره  اإلجتم عي : 77، زنقة محمد 

سميح  الط بق 8 الداضالبير ء

السج2 التج ضي : 8589ر5

تأسيس
 10 بت ض0خ  عرفي  عقد  بموجب 

وضع النظ م األس �صي   (0(0 م ضس 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخص ئص الت لية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

محدودة.

االسم : برودإنفست هولدينغ.

الغرض :

إقتن ء، إمتالك وتدبير املس هم ت 

ب لشرك ت.

املنقولة  القيم  وتدبير  توظيف 

للحس ب الخ ص وتوجيه الشرك ت.

للشرك ت  إداض0ة  خدم ت  تقديم 

الت بعة للمجموعة.

العملي ت  ك2   ، ع مة  وبصفة 

امل لية،  بو  التج ض0ة،  الصن عية، 

له  عالقة  التي  املنقولة  بو  العق ض0ة 

ب لهدف  مب شرة  غير  بو  مب شرة 

اإلجتم عي وك2 األهداف املم ثلة التي 

من شأنه  املس همة في تنمية الشركة.

 ،77 ب  يقع   : اإلجتم عي  املقر 

 8 الط بق  سميح ،  محمد  زنقة 

الداضالبير ء.

املدة : 99 سنة.

السنة امل لية : تبدب من ف تح ين ير 

وتنتهي في 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 

 100.000.00 في  الشركة  ضبسم ل 

1000 حصة نقدية  دضهم مقسم إلى 

بقيمة 100 دضهم للحصة وزعت على 

النقدية  مق ب2 مس هم تهم  الشرك ء 

املدفوعة ب لك م2.

الشرك ء : 

ب  الق طن  بن ني،  هش م  السيد 

)86، ش ضع املنظر الع م، عي8 الشق 

الداضالبير ء.

السيدة حكيمة بن ني، الق طنة ب 

)86، ش ضع املنظر الع م، عي8 الشق 

الداضالبير ء.

بصفة  الشركة  يسير   : التسيير 

مشتركة وملدة غير محدودة.

الق طن ب  السيد هش م بن ني،   

)86، ش ضع املنظر الع م، عي8 الشق 

الداضالبير ء.

الق طنة  بن ني،  والسيدة حكيمة 

عي8  الع م،  املنظر  ش ضع   ،86( ب 

الشق الداضالبير ء.

 : التج ضي  ب لسج2  التسجي2 

التج ضي  ب لسج2  الشركة  سجلت 

لدى كت بة الربط املحكمة التج ض0ة 

للداضالبير ء بت ض0خ 1ر م ضس 0)0) 

تحت ضقم 8589ر5.

6 P
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ديوا8 األست ذ إلي س الوكيلي

موثق بسيدي ق سم

 IAMMAR DE
 CONSTRUCTION ET

D’EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسم له  : 500.000.00 دضهم
 KENITRA: مقره  اإلجتم عي

 RCE SOUKAINA RUE J NR 13
 BUREAU 4 VAL FLEURY VILLE

HAUTE
تفو0ت حصص إجتم عية

حرض  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
بديوا8 األست ذ إلي س الوكيلي، موثق 
سبتمبر  ر1  بت ض0خ  ق سم  بسيدي 
 750 تفو0ت  تم   (0(1 بكتوبر  و9 
اآلنسة  ملك  في  إجتم عية  حصة 
لبط قة  الح ملة  الر وي،  هللا  هبة 
 G690912 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
لف ئدة السيد شه ب الدين الر وي، 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  والح م2 
تحيي8  وكذلك   ،G631483 ضقم 
النظ م  من  و7   6 الفص2  وتغيير 

األس �صي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
 (0(( فبراير  ر  بت ض0خ  ب لقنيطرة 

تحت ضقم 79)90.
للخالصة والبي 8

األست ذ إلي س الوكيلي

7 P

فيدس 8 مروك

ش.ذ.م.م.

مق ول في عم2 املح سبة

GROUPE EXTRA LIGNES
SARL

مجموعة اكسترا خطوط 
ش.ذ.م.م

RC : 465473
إشه ض بتعدي2 ق نو8 شركة 
GROUPE EXTRA LIGNES

SARL مجموعة اكسترا خطوط 
ش.ذ.م.م

بموجب محرر إجتم ع الجمعية 
شركة  لقراضات  الع دية  غير  الع مة 
اكسترا خطوط التي تأسست بمدينة 
تقرض   (0(( م ضس   18 طنجة بت ض0خ 

على النحو الت لي :

سهم إجتم عي   (50) بيع وتحو20 
من  دضهم   50.000.00 دضهم   1000
لحميدي  ع ئشة  السيدة  الشر0كة 
إلى شر0كي8 جديدين ق صر0ن وهم  
(0ر)  الص دقي  عبد  ض0 8  الشر0ك 
الص دقي  عبد  انس  والشر0ك  سهم 

)0)) سهم.
يتم توزيع ضبس امل ل على النحو 

الت لي :
0)سهم  السيدة ع ئشة لحميدي 

1000.00 دضهم 0.000.00) دضهم.
0ر  السيد إدضيس اقلعي دض0وش 
0.000.00ر  دضهم   1000.00 سهم 

دضهم.
0ر  الص دقي  عبد  ض0 8  الق صر 
0.000.00ر  دضهم   1000.00 سهم 

دضهم.
 (0 الص دقي  عبد  انس  الق صر 
 (0.000.00 دضهم   1000.00 سهم 

دضهم.
 100  : مجموع ضبس م ل الشركة 
 100.000.00 دضهم   1000.00 سهم 

دضهم.
استق لة السيدة ع ئشة لحميدي 
املسيرة  بصفته   الشركة  إداضة  من 
مله مه   حدا  ووضعت  الوحيدة 

اإلداض0ة بم م إبراء ذمته .
تعيي8 بحد الشرك ء السيد إدضيس 
إلداضة  الوحيد  املسير  دض0وش  اقلعي 

الشركة لفترة غير محددة.
تحديث النظ م األس �صي لشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  ب لداضالبير ء  التج ض0ة 
التسجي2  ضقم  تحت   (0(( م ضس 

.RC:465473  11570
اإلداضة

8 P

STE. ABF IMMOBILIER
SARL

شركة بب ف امولبليي
السج2 التج ضي : 99ر5ر1

الشك2 الق نوني للشركة : شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإلجتم عي : تجزئة 1) ش ضع 
محمد الزضقطوني شقة ضقم 5 حي 

النهرة تم ضة

بت ض0خ العرفي  العقد   بمقت�صى 

بت ض0خ  واملسج2   (0(( م ضس   10  

16 م ضس ))0) تم من خالله إتخ د 

القراضات اآلتية:

نق2 األسهم.

بيع  قرض  بنبراهيم  بنواض  السيد 

في شركة  جميع األسهم التي يملكه   

حصة للسيد   500 ب ب ف امولبليي 

عبد الغني زبدي.

بيع   قرضت  بنبراهيم  اية  اآلنسة 

في شركة  جميع األسهم التي تملكه   

حصة للسيد   500 ب ب ف امولبليي 

سعد بنبراهيم.

بيع   بنبراهيم قرضت  اآلنسة غيت  

في شركة  جميع األسهم التي تملكه   

حصة للسيد   100 ب ب ف امولبليي 

سعد بنبراهيم.

بيع   قرضت  بنبراهيم  لين   اآلنسة 

في شركة  جميع األسهم التي تملكه   

حصة للسيد   100 ب ب ف امولبليي 

سعد بنبراهيم.

بلفقيه  الزهراء  ف طمة  السيدة 

قرضت بيع  جميع األسهم التي تملكه   

في شركة ب ب ف امولبليي 100 حصة 

للسيد سعد بنبراهيم.

 بعد هذا البيع لألسهم :

بصبح  زبدي  الغني  عبد  السيد 

سعد  والسيد  حصة   500 م لك  

حصة   800 م لك   بصبح  بنبراهيم 

100 حصة التي يملكه   ب إلض فة إلى 

من قب2 في الشركة.

دضهم   100000.00  : م ل  بربس 

قدضت مس هم ت الشرك ء على النحو 

الت لي :

الشرك ء التوزيع الجديد :

 500 زبدي  الغني  عبد  السيد   

حصة.

السيد سعد بنبراهيم 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

بنبراهيم،  بنواض  السيد  استق لة 

ف  ب.  ب.  لشركة  كمدير  مه مه  من 

امولبليي وتعيي8 ك2 من السيد عبد 

بنبراهيم  سعد  والسيد  زبدي  الغني 

كمدير مشترك ملدة غير محدودة.

الشركة ملزمة ب لتوقيع املشترك 

للسيد عبد الغني زبدي والسيد سعد 

بنبراهيم.

تحديث النظ م األس �صي للشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بتم ضة  اإلبتدائية 

السج2   687 ضقم  تحت   (0((

التج ضي  99ر5ر1.

9 P

STE HM EDILE
SARL AU

فسخ للشركة
القراض  محرر  بمقت�صى 

فبراير   9 بت ض0خ  بتم ضة  االستثن ئي 

))0) للشركة تقرض م  يلي :

فسخ الشركة ابتداء من 9 فبراير 

وتعيي8 السيد حي ضي محمد   ،(0((

مقر  تعي8  كم   للشركة،  مصفي 

للشركة  االجتم عي  ب ملقر  التصفية 
الخي م 6 ضقم د تم ضة.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   (8 بت ض0خ 

88)ر)1.

10 P

STE STRATEGIE ROUTE
SARL

ت سيس شركة
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم ت سيس شركة   ،(0(( م ضس   5  

وصف ته  ك لت لي :

االشخ ص،  نق2   : الهدف 

النق2  الغير،  حس ب  على  النق2 

وللوجيستيك، نق2 البر ئع خدم ت 

االنش ءات والبن ء وتجهيز الطرق ت.
100.000 دضهم مكو8   : ضاسم له  

 100 حصة  لك2  حصة   1000 من 

دضهم موزعة ك لت لي :
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 .. الزهراء  ف طمة  ملوك  السيدة 

900 حصة.

السيد الوضدي هش م 100 حصة.

املقر : الشقة ضقم 1 املجموعة 0) 

العم ضة 1 الشقة ضقم 10 ض0 ض الخير 

عي8 العودة.

مدته  : 99 سنة.

ف طمة  ملوك  السيدة   : املسيرة 

الزهراء.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

م ضس   (1 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0)، تحت ضقم 5779ر1.

12 P

 STE SAK

SARL

ت سيس شركة
 10 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة  ت سيس  تم   ،(0(( م ضس 

وصف ته  ك لت لي :

والتصدير  االستيراد   : الهدف 

استغالل  والشراء  البيع  والتج ضة 

املط حن والتغليف وخدم ت بخرى.

100.000 دضهم مكو8   : ضاسم له  

 100 حصة  لك2  حصة   1000 من 

دضهم موزعة ك لت لي :

 500 محمد   ق �صي  ايت  السيد 

حصة.

 500 بدض   ق �صي  ايت  السيد 

حصة.

املقر : ضقم )) تجزئة العرش عي8 

العودة.

مدته  : 99 سنة.

ق �صي  ايت  السيد   : املسيرين 

محمد والسيد ايت ق �صي بدض.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم   

م ضس   (1 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0)، تحت ضقم 5777ر1.

13 P

STE MAHA INOV
SARL AU

 SIEGE : LOT SAADA N°36

 CENTRE AIT YADINE

KHEMISSET AIT YADINE

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

 11 م ضس ))0)، تم اقراض م  يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخص ئص  تحم2  والتي  املحدودة 

الت لية :

.STE MAHA-INOV : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد.

االشغ ل   : االجتم عي  الهدف 

البستنة  البن ء،  بشغ ل  بو  املتنوعة 

والتخطيط.
 100.000  : الشركة  ضاسم ل 

دضهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

6ر  تجزئة ضقم   : املقر االجتم عي 

املركز ايت يدين الخميس ت.

التسيير : السيد ي سي8 الهر0 ني.

ب لسج2  الشركة  التسجي2  تم   

االبتدائية  ب ملحكمة  التج ضي 

ب لخميس ت بت ض0خ 0ر م ضس ))0)، 

تحت ضقم 9509).

14 P

 STE STS BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك وحيد
ضاسم له  : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : شقة ضقم 71 زنقة 
زنجب ض اق مة شمس الشقة ضقم 15 

حي املحيط الرب ط

ت سيس شركة
بعقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 1ر ين ير 

بت ض0خ  ب لرب ط  ومسج2   ،(0((
الق نو8  وضع  تم   ،(0(( فبراير   8

االس �صي لشركة محدودة املسوؤلية 

بشر0ك وحيد خص ئصه  ك لت لي :

بيزنس،  س.ط.س.   : تسيمة 

ش.م.م.ش.و.

وكلو،  سفي 8  السيد   : الشرك ء 
.PM818915 ب.و. ضقم

توزيع وتغليف   : بهداف الشركة 

واملواد  املنتج ت  جميع  وتسو0ق 

واملستلزم ت والسلع بك فة انواعه .

والنج ضة  والكهرب ء  البن ء  بعم ل 

والسب كة وم  الى ذلك.

بيع وتصميم املفروش ت واملعدات 

املك تب.

الفع لي ت  واداضة  تنظيم 

وجميع  املع ضض  واملؤتمرات، 

املن سب ت والحفالت.

والشبه  ب لجملة  والبيع  التج ضة 

جملة والتقسيط.

واملعدات  االالت  وشراء  بيع 

الطبية.

النق2 واللوجيستيك.

والصرف  (الطرق  الطرق  بعم ل 

الصحي ومي ه الشرب والكهرب ء وبن ء 

الخزان ت املي ه واالحواض وحم م ت 

مي ه  مع لجة  ومحط ت  السب حة 

الصرف الصحي، الخ ... ).

وتأجير  وتصدير  واستيراد  تج ضة 

جميع االالت واملعدات والسلع.

 71 ضقم  شقة   : االجتم عي  املقر 
زنقة زنجب ض اق مة شمس الشقة ضقم 

15 حي املحيط الرب ط.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجي2 الشركة ب لسج2 التج ضي.

دضهم   100.000  : الراسم ل 

مقسمة ك لت لي :

100 حصة  السيد ط ضق الزهري 

من فئة 100 دضهم.

: تم تعيي8 سفي 8 وكلو،  التسيير 
لتمثي2   ،PM818915 ضقم  ب.و. 

وتسيير الشركة ملدة غير محددة. تبع  

للفص2 15 من الق نو8 االس �صي.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.

االضب ح : 5 % مخصصة لالحتي طي 

الق نوني، والب قي يقسم على الشرك ء 

حسب حصصهم.

تسجي2  تم   : التج ضي  السج2 
الشركة ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة 
ضقم  تحت  ب لرب ط،  التج ض0ة 

.159075
مقتطف وبي 8 لالشه ض

15 P

 STE IMMOBILIERE
OTLEHOUMA

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر0ك وحيد

ضاسم له  : 0.000) دضهم
مقره  االجتم عي : ر7ر ش ضع 
مصطفى املع ني الداضالبير ء

السج2 التج ضي ضقم : 5889ر5
IF N° : 1050274

TP N° : 34257259
ICE N° : 00302704800061

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املنعقد بت ض0خ 1) فبراير  ))0)، ع ين 
الوحيد  الوحيد واملس هم  املتصرف 
 IMMOBILIERE املس همة  للشركة 
املقيدة  الغير   ،OTLEHOUMA
ب لسج2 التج ضي اجتم ع ك2 بسهم 
يد مس هم وحيد وتقرض  في  الشركة 
بذلك تغيير الشك2 الق نوني للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  وتحو0له  
الذي  االمر  بشر0ك وحيد،  محدودة 
السج2  في  تقييده   ب لت لي  تطلب 
تقرض  كم   للداضالبير ء،  التج ضي 
بير  تعيي8 السيد خوسيه انطونيو 
 JOSE ANTONIO لوبيز  ضاموس 
وحيد  كمسير   ،RAMOS LOPEZ
لفترة غير محدودة، والذي قب2 مه مه 
كمتصرف  مه مه  انه ء  تم  وب لت لي 
الذمة  وحيد من خالل اعط ئه ابراء 
املتصرف  مله م  والنه ئي  الك م2 
تحديث  تم  وبذلك  تلك  الوحيد 
النظ م االس �صي للشركة الخذ هذه 

القراضات والتعديالت بعي8 االعتب ض.
لدى  الق نوني  االيداع  تم 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 
م ضس   11 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 
وب لت لي  8ر)817  تحت ضقم   ،(0((
تم تقييد الشركة في السج2 التج ضي  

للداضالبير ء8 تحت ضقم 5889ر5.

16 P
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STE COSUMATRADE
شركة مس همة

ضاسم له  : 15.000.000 دضهم 

مقره  االجتم عي : 8 زنقة املعتمد بن 

عب د الداضالبير ء

استق لة الرئيس املدير الع م
تعيي8 ضئيس مدير ع م جديد

االداضي  املجلس  اجتم ع  ا8 

املنعقد بت ض0خ 7 فبراير ))0) قد :

محمد  السيد  استق لة  سج2 

ومن  كمتصرف  مه مه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير ع م.

ضئيس   الوالي  امي8  السيد  عي8 

مديرا ع م  للشركة.

تم القي م ب اليداع الق نوني بكت بة 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

م ضس   11 بت ض0خ  للداضالبير ء 

))0)،  تحت ضقم  9رر817.
 عن املتخلص والبي ن ت

مجلس االداضة

17 P

STE COSUMAGRI
شركة مس همة

ضاسم له  : 15.000.000 دضهم 

مقره  االجتم عي : 8 زنقة املعتمد بن 

عب د الداضالبير ء

استق لة الرئيس املدير الع م
تعيي8 ضئيس مدير ع م جديد

االداضي  املجلس  اجتم ع  ا8 

املنعقد بت ض0خ 7 فبراير ))0) قد :

محمد  السيد  استق لة  سج2 

ومن  كمتصرف  مه مه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير ع م.

ضئيس   الوالي  امي8  السيد  عي8 

مديرا ع م  للشركة.

تم القي م ب اليداع الق نوني بكت بة 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

م ضس   11 بت ض0خ  للداضالبير ء 

))0)،  تحت ضقم  8رر817.
 عن املتخلص والبي ن ت

مجلس االداضة

18 P

STE YOUSPOT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر0ك وحيد
ضاسم له  : 10.000 دضهم

مقره  االجتم عي : اق مة فيدال 

عم ضة ب شقة ضقم 1  71 ش ضع 

املق ومة املحيط الرب ط

ت سيس شركة
 7 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  وضع  تم   ،(0(( م ضس 

املسؤولية  ذات  للشركة  االس �صي 

تتميز  والتي  املحدودة بشر0ك وحيد 

بم  يلي :

شركة يوسبوت ذات    : التسمية 

املسوؤلية املحدودة بشر0ك وحيد.

كراء  العق ض  وشراء  بيع   : الهدف 

عق ض مجهز وغير مجهز.

املدة : حددت في 99 سنة، انطالق  

السج2  في  التسجي2  ت ض0خ  من 

التج ضي.

فيدال  اق مة   : االجتم عي  املقر 

عم ضة ب شقة ضقم 1  71 ش ضع املق ومة 

املحيط الرب ط.

في  حدد   : االجتم عي  الراسم ل 

الى  مقسمة  دضهم،   10.000 مبلغ  

 100 بثمن  اجتم عية  حصة   100

دضهم في حوزة :

 100  ... السعدي  يوسف  السيد 

حصة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

غير  ملدة  السعدي  يوسف  السيد 

محدودة.

االضب ح  من   %  5 يقتطع   : الربح 

الص في في ك2 سنة من بج2 تكو0ن 

االحتي ط الق نوني.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم   

ببر20  ف تح  في  ب لرب ط  التج ض0ة  

ب لسج2 التج ضي تحت ضقم   ،(0((

ر15916.
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STE STELMA-TD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر0ك وحيد

ضاسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : كراج ضقم 185 
سكتوض 1 تجزئة ض0 ض اوالد مط ع 

تم ضة
ر)  بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الع م  الجمع  انعقد   ،(0(( فبراير 

غير الع دي وقرض م  يلي :
قبول تصر0ح املكلف ب لتصفية.

النه ئية  التصفية  عن  االعال8 
للشركة.

السيد الحسي8 امراغ من  اعف ء 
مه مه.

للشركة  الق نوني  االيداع  تم 
 10 في  بتم ضة  االبتدائية  ب ملحكمة 

م ضس ))0)، تحت ضقم 7681.
19Pمكرر

A M S BUSINESS SRL AU
تأسيس

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�صى 
قد   (0(( فبراير  ر)  ب لرب ط بت ض0خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد،  الشر0ك  ذات  املحدودة 

مواصف ته  ك لت لي :
 A MS BUSINESS  : التسمية 

.SARL AU
لوازم  ت جر   : االجتم عي  الهدف 

مكتبية.
ولد  ش ضع   ،18  : املقر االجتم عي 
بكدال  ر  شقة  األول  الط بق  عمير 

الرب ط.
حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
في  للشركة  االجتم عي  الربسم ل 
دضهم موزع على بلف   100.000.00
حصة م ئة دضهم لك2 حصة موزعة 

على الشر0ك الوحيد كم  يلي :
السيدة بن ني سميرة 1000 حصة.
عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 
االجتم عي ملدة غير محددة  اإلمر ء 

إلى : السيدة بن ني سميرة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  كت بة  لدى  الق نوني 

بت ض0خ ب لرب ط  التج ض0ة   املحكمة 

 16 م ضس ))0) تحت ضقم 005ر)1.

20 P

MAY ADAM
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لرب ط 

ف تح ببر20 ))0)، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد 

له  الخص ئص الت لية :

اللطيف  عبد  السيد   : الشر0ك 

بي ز ح م2 لبط قة التعر0ف الوطنية 
الجنسية  مغربي   ،A78434 ضقم 

الس كن ب 6) الزنقة البست 8 ش ضع 

املهدي بن بركة السوي�صي الرب ط.

 MAY  : االجتم عية  التسمية 

.ADAM

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد.

في  الغرض من الشركة   : الهدف 

املغرب :

العق ضات  واستغالل  كراء 

السكنية اململوكة بو املؤجرة.

بنشطة شراء وبيع العق ضات.

كراء واستغالل األضا�صي.
واستغالل العق ضات األخرى  كراء 

اململوكة بو املؤجرة.

ب ألنشطة  تتعلق  بي خدمة  بداء 

العق ض0ة شراء وبيع األضا�صي والبن ء.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

والصن عية  والتج ض0ة  امل لية 

مب شرة  بصفة  املرتبطة  والعق ض0ة 

إليه  ب لنش ط املش ض  بو غير مب شرة 

بعاله والتي من شأنه  تسهي2، تدعيم 

وتنمية نش ط الشركة، وبير  جميع 

املس م ت املب شرة بو غير املب شرة بي  

ك نت في مؤسس ت ذات هدف مم ث2.

املقر االجتم عي : 15 ش ضع األبط ل 

شقة ضقم 8 بكدال، الرب ط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداءا من 

ت ض0خ تسجيله  في السج2 التج ضي.
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في  حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
 1000 على  مقسم  دضهم   100.000
للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة ك لت لي :
 1000 بي ز  اللطيف  السيد عبد 

حصة.
عتيقة  السيدة  عينت   : التسيير 
التعر0ف  لبط قة  ح ملة  شكري 
كمسيرة   ،A249517 ضقم  الوطنية 

للشركة.
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
ك2  من  ين ير  ف تح  من  االجتم عية 
1ر ديسمبر من نفس  سنة وتنتهي في 

السنة.
بنسبة  االحتف ظ  بعد   : األضب ح 
الب قي  يمنح  الق نوني  لالحتي ط   5%

لص حب الشركة.
اإليداع الق نوني :

والتسجي2  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة التج ض0ة 
بت ض0خ   159169 ضقم  تحت  ب لرب ط 

ف تح ببر20 ))0).
21 P

STE GTR TRAV
في  مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
م  قد  ب لرب ط،   (0(1 بكتوبر   (9
وضع الق نو8 األس �صي لشركة تحم2 

الخص ئص الت لية :
.STE GTR TRAV : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذو شر0ك واحد.

الهدف االجتم عي : مق ول بشغ ل 
مختلفة.

تج ضة الع مة.
التشجير  بو  البستنة  مق ول 

للمس ح ت الخرراء.
دضهم   100.000  : امل ل  ضبس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 دضهم للحصة الواحدة مقسمة 

كم  يلي :
السيد عبد الرحم 8 كوني8 1000 

حصة.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

شقة   58 عم ضة   : املقر االجتم عي 

A3 زنقة واد سبو بكدال، الرب ط.

التسيير : عبد الرحم 8 كوني8.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

 ،(0(1 نوفمبر   11 بت ض0خ  ب لرب ط 

تحت ضقم 86ر10.

22 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05 37 36 02 59

NISMADRI GROUPE
SARL AU

ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�صى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخص ئص  تحم2  والتي  محدودة 

الت لية :

 NISMADRI  : التسمية 

.GROUPE

  . SARL AU : الصيغة الق نونية

الهدف االجتم عي :

مركز االتص الت.

التج ض0ة  األعم ل  إداضة  مق ول 

والصن عية.

ت جر استيراد  شبه جملة.

  100.000  : الشركـة  ضبسم ل 

حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  دضهم   100 فئة 

موزعة بي8 شرك ء على الشك2 الت لي :

 1000 لحسيني  نسر0ن  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

ش ضع بنوال  ر)   : املقر االجتم عي 
 8 ضقم  مكتب   11 فلوضي  إق مة 

ميموزة القنيطرة.
املسير : سيدة نسر0ن لحسيني.
ضقم السج2 التج ضي ر6879.

23 P

STE SIMALO
SARL AU

الع م  الجمع  قراض  إثر  على 
 ،(0(( سبتمبر   (( يوم  املنعقد 
شركة   ،STE SIMALO SARL AU
ضبسم له   محدودة،  مسؤولية  ذات 
ومقره  االجتم عي  دضهم،   100.000
بحي السالم 1 ش ضع بئر انزضا8 تيفلت 

الخميس ت تقرض م  يلي :
توسيع نش ط الشركة على النحو 

الت لي :
البن ء  بشغ ل  متنوعة،  خدم ت 

واألشغ ل العمومية.
حفر االب ض، بعم ل الري.

تغيير في الق نو8 املؤسس للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

بت ض0خ 8) تحت ضقم 166.
24 P

 SOCIETE NOUVELLE
 D’ELECTRICITE ET
CONSTRUCTION

SARL A ASSOCIE UNIQUE
ضبسم له  االجتم عي : 5.000.000 

دضهم
املقر االجتم عي : بلوك C، ضقم 80

حي املق ومة، وضزازات
الز0 دة في ضبسم ل الشركة

مالءمة الق نو8 األس �صي للشركة
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
ديسمبر  0ر  يوم  املنعقد  للشركة 

1)0) قرض م  يلي :
الشركة  ضبسم ل  في  الز0 دة 
 10.000.000 بمبلغ  الذكر  الس لفة 
دضهم لرفعه من 5.000.000 دضهم إلى 
بإحداث  وذلك  دضهم   15.000.000
 100 100.000 حصة جديدة بقيمة 

دضهم للحصة.

تم  فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 

 (7) و  الس دس   (6) الفص2  تعدي2 

الس بع من الق نو8 األس �صي للشركة 

املتعلق بربسم ل الشركة.

للشركة  الوحيد  الشر0ك  قرض 

مالءمة  التعدي2  هذا  إثر  على 

 SOCIETE الق نو8 األس �صي لشركة 

 NOUVELLE D’ELECTRICITE ET

.CONSTRUCTION SARL AU

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 

بوضزازات بت ض0خ 8 م ضس ))0) تحت 
ضقم : ر10.

ملخص قصد النشر

مراكش

25 P

FTDF
 SARL

الع دي  الغير  الع م  الجمع  قرض 

املنعقد بت ض0خ 18/ر0/))0) لشركة   

FTDF SARL شركة ذات املسؤولية 

100.000 دضهم.  املحدودة ضبسم له  

مقره  االجتم عي ب لرب ط حي الر0 ض 

عم ضة د، 10 زنقة القصوا8 قط ع 9 

مح2 15 سكن زهرة الر0 ض، م  يلي :

تفو0ت الحصص :

ج ك  دفيد  في كري  السيد  قرض 

بقيمة  حصة   500 امل لك  غ ي 

50.000 دضهم ب لشركة. 

بيع 5) حصة بقيمة 500) دضهم 

للسيدة ف طمة الزهراء ضاشدي علمي 

.Cالح ملة للبط قة الوطنية 608)8ر
ايفو8  بيير  فرانسوا  السيد  قرض 

بقيمة  حصة   500 امل لك  تيزي 

50.000  دضهم ب لشركة. 

بيع 5) حصة بقيمة 500.) دضهم 

للسيدة ف طمة الزهراء ضاشدي علمي 

.Cالح ملة للبط قة الوطنية 608)8ر

تعدي2 النظ م االس �صي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

9)/ر0/))0) تحت ضقم ر80ر)1.

26 P
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LE COIN DE PIC مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بت ض0خ  بمقت�صى عقد عرفي حرض 
1) م ضس ))0) في الرب ط، تم تحر0ر 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املميزات  تحم2  التي  وحيد  بشر0ك 

الت لية :
 LE COIN DE مق ولة   : التسمية 
شركة ذات مسؤولية محدودة   PIC

بشر0ك وحيد.
تصنيع منتج ت املخ بز   : الهدف 

والحلو0 ت - بعم ل مختلفة.
زنقة ض ية   ،6   : املقر االجتم عي 
 ،16 الشقة  الرابع،  الط بق  عوا، 

بكدال، الرب ط.
مدة قي م الشركة : 99 سنة ابتداء 

من ت ض0خ تأسيسه  النه ئي.
ضبسم ل الشركة : يقدض 100.000 
دضهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دضهم للواحدة موزعة ك لت لي :
السيد بس مة وعبي : 1000 حصة.

التسيير واإلمر ء :
غير محدودة  ملدة  الشركة  تسيير 

من طرف السيد بس مة وعبي.
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد بس مة وعبي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة.
 %5 بعد اقتط ع   : تقسيم األضب ح 
ك حتي ط ق نوني، يوزع الب قي حسب 

قراض الشرك ء.
التسجي2 : تم التسجي2 ب ملحكمة 
 (0(( ببر20   8 التج ض0ة للرب ط يوم 

تحت ضقم 159177. 
ملخص من بج2 النشر
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 STE EQUIPEMENT
AL HODA

SARL
تكو0ن شركة محدودة املسؤولية

ذات الشر0ك الوحيد
بتم ضة  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 
تم وضع   (0(0 بغسطس   11 بت ض0خ 
القواني8 األس سية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشر0ك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :

الهدف : زخرفة الشقق.
املقر : ش ضع ط ضق بن ز0 د تجزئة 
 ( شقة   ( ضاي 8  الحمد مبنى  ض0 ض 

تم ضة.
بم   امل ل  ضبس  حدد   : امل ل  ضبس 

قدضه 100.000 دضهم.
من  الشركة  تداض   : التسيير 
طرف السيد الكح2 خ لد ملدة غير 

محدودة.
التسجي2  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 
بتم ضة بت ض0خ 15 سبتمبر 0)0) تحت 

ضقم السج2 التج ضي : 0691ر1.
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TEK ACADEMY
SARL D’AU

تأسيس شركة ش.ذ.م.م.ش.و
في  املؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

22/02/2022 تم تأسيس الشركة.
 TEK ACADEMY SARL  : االسم 

.D’AU
االستش ضات   : االجتم عي  الهدف 

اإلداض0ة. 
املقر االجتم عي : 58 شقة بر زنقة 

واد سبو بكدال- الرب ط.
مقداضه    : الشركة  ضبسم ل 
 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000
حصة  ك2  مقداض  اجتم عية  حصة 

100 دضهم.
املدة : 99 ع م .

ط ضق  السيدة  يعتبر   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  زغينو 

محددة.
التج ض0ة  املحكمة  اإليداع  تم 
تحت   29/03/2022 بت ض0خ  ب لرب ط 

ضقم السج2 التج ضي159115. 
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 MB HOUSE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في    املؤضخ  العرفي  للعقد  طبق  
الق نو8  وضع  تم   21/01/2022
املسؤولية  ذات  للشركة  األس �صي 

املحدودة على الشك2 الت لي :

 MB HOUSE : اسم الشركة
غرض  يكمن   : الشركة  غرض 

الشركة في :
شراء املواد الغذائية.

بوخ ضج  املوقع  في  الطع م  تقديم 
املوقع.

إنت ج وتسليم الوجب ت.
والتوزيع  والتمثي2  التسو0ق 
والتج ضة بشك2 ع م بجميع بشك له 
تجهيزات بو  سلعة  بو  منتج   ألي 

 بو مواد بو معدات.
مستودع ت  وتشغي2  إداضة 

البر ئع.
وتركيب وصي نة  وتجميع  تصنيع 

بي معدات.
تب دل بو  بيع  بو  حي زة  بو   إنش ء 

 بو تشغي2 بي عم2 بو مبنى.
بو استغالل بو التن زل عن  اقتن ء 
بو بيع بو إع دة بيع بي براءة اختراع 
بو عالمة تج ض0ة بو ترخيص بو عملية 

ني بة عن الشركة
التداول.

استيراد و تصدير.
عم ضة   : للشركة  االجتم عي  املقر 
احمد  موالي  ش ضع   08 شقة  0ر 

لوكيلي حس 8 الرب ط. 
ضبس امل ل : حدد ضبسم ل الشركة 
وقسم  دضهم ،   100.000 مبلغ  في 
القيمة اإلسمية  (1000) حصة،  إلى  
لك2 حصة هي (100) دضهم . قسمت 

ك لت لي :
00ر  السيد  ي سي8 خزا8 مزوضي 

حصة.
السيد إدضيس بغومي 0رر حصة.

السيد حمزة ليب ض 80ر حصة.
: تم تعيي8 السيد ي سي8  التسيير 
خزا8 مزوضي والسيد ادضيس اغومي 
مسيرين  والسيد حمزة ليب ض كشرك ء 

للشركة لفترة غير محددة.
السنة  تبتدئ   : امل لية  السنة 
امل لية في الف تح من ين ير وتنتهي في 

1ر من ديسمبر من ك2 سنة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الربط 
يوم  الرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة 

01/04/2022 تحت ضقم159159.
املقتطف بمث بة إعال8
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YAR FOOD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شر0ك وحيد ش.ذ.م.م.ش.و

ذات الربسم ل : 100.000 دضهم

PTT مقره  االجتم عي : تجزئة
ضقم املح2 8 حي النهرة، الرب ط

الع م  الجمع  مداولة  بعد 

 (0(1 ديسمبر   (7 ليوم  االستثن ئي 

قرض تفكيك املسبق للشركة ووضعه  

على التصفية.

كمأموض  الع م  الجمع  عي8 

للتصفية السيد محمد بن س مصدق 

بجميع  تمتيعه  مع  للشركة  كمسير 

عملية  إنه ء  قصد  الصالحي ت 
واألصول  املواضد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.

  PTT حدد مقر التصفية في تجزئة
ضقم املح2 8 حي النهرة، الرب ط.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   (0(( م ضس   (9 بت ض0خ 

69رر)1.

31 P

STIMTRAV
SARL

تأسيس شركة
في العرفي  العقد  تسجي2   ت ض0خ 

18 م ضس ))0) بسال.

الكهرب ء   : االجتم عي  الهدف 

(مق ول في التوض0د والتوزيع) - بشغ ل 

مختلفة.
 100.000  : الشركة  ضبسم ل 

حصة من   1.000 دضهم مقسمة إلى 

فئة 100 دضهم للحصة للشرك ء على 

الشك2 الت لي :

السيد ادضيس هم ج : 500 حصة.

 500  : الحرافة  سفي 8  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
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من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
الص بي  تجزئة   : االجتم عي  املقر 
سكتوض النهرة ضقم ر5 العي يدة سال.

التسيير :
السيد ادضيس هم ج .

السيد سفي 8 الحرافة.
التج ضي  ب لسج2  التسجي2  ضقم 

5707ر ب ملحكمة االبتدائية بسال.
32 P

شركة انكو
ش.م.م - ش.و

STE UNEGO SARL AU
املقر االجتم عي : 18 ش ضع الجزائر 

شقة ضقم 10 حس 8 الرب ط
ح2 مسبق

الجمع  محرر  بمقت�صى 
بت ض0خ املنعقد  الع دي  غير   الع م 
الشر0ك  قرض   ،(0(1 نوفمبر   15
الوحيد لشركة شركة »انكو« ش.م.م 
دضهم   100.000  : ضبسم له   ش.و،   -
املتعلق  الق نو8  ملقتري ت  طبق  

ب لشرك ت :
من ابتداء  للشركة  مسبق   ح2 

1ر بكتوبر 1)0).
نوضالدين  الط وس  السيد  تعيي8 

كمصف لحس ب ت الشركة.
تحديد مقر تصفية الشركة بنفس 

املقر االجتم عي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 
ين ير   (5 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم : ر161)1.
33 P

 NATURE GROWERS شـــركــة
السج2 التج ضي ضقم : ر1977 

انــزكــــ 8
فبراير   17 عرفي  عقد  بمقت�صى 
))0)، قرض الشر0ك الوحيد للشركة 
 NATURE GROWERS املسم ة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
00.000ر  بربسم ل  وحيد،  بشر0ك 
ملول،  بأيت  مقره   الك ئن  دضهم، 
الحي  ش ضع بحمد الهيبة،   ،685 ضقم 

الصن عي م  يلي :

الرفع من ضبسم ل الشركة بمبلغ 

من  ب لت لي  لينتق2  دضهم   700.000

00.000ر دضهم إلى 1.000.000 دضهم 

وذلك بخلق 7.000 حصة جديدة من 

فئة 100 دضهم للحصة تكتتب وتحرض 
ب لك م2 عن طر0ق املق صة مع ديو8 

بكيدة ومستحقة ضد الشركة.
تغيير الفصلي8 6 و 7 من الق نو8 

األس �صي للشركة.

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
))0)، تم تعدي2 الق نو8  17 فبراير 

األس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط ب ملحكمة اإلبتدائية ب نزك 8 

ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   16 بت ض0خ 

.57(
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TIKIDA DUNES شركة
ش. م.

الـسجـ2 الـتـجـ ضي ضقم : 171)

بك دير

بمقت�صى عقد عرفي بت ض0خ ف تح 

1)0)، قرض محرر الجمعية  بكتوبر 

الجمع  بمث بة  املنعقدة  الع مة 

املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي  الع م 

»TIKIDA DUNES«، ش.م، بربسم ل 

مقره   والك ئن  دضهم   75.000.000

بأك دير، طر0ق الهر ب، م  يلي : 

املوافقة على التصدق ب لحصص 

من   8 للفص2  طبق   اإلجتم عية، 

الق نو8 األس �صي للشركة.

التصدق ب لحصص اإلجتم عية :

بمقت�صى عقود عرفية :

 (Jérémie) تصدق السيد جيريمي

في  يمتلكه   والتي  بسهم   5 مراش ب 

السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛

 (Sarah) س ضة  السيدة  تصدقت 

في  تمتلكه   والتي  بسهم   5 مراش ب 

السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛

تصدق السيد ك ي مسعود مراش 
ب 10 بسهم والتي يمتلكه  في الشركة 

لف ئدة السيدة ليلى دا علي.
جيريمي  السيد  إلستق لة   

ً
تبع 

مه مه  من  مراش   (Jérémie(
كمتصرف، تم تعيي8 السيدة ليلى دا 
علي مك نه وذلك خالل مدة املجلس 

اإلداضي الح لي.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
بأك دير بت ض0خ 18 م ضس ))0)، تحت 

ضقم 108991.
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 ETAPEX شــركــة
INTERNATIONAL

ش. م.
الـسجـ2 الـتـجـ ضي ضقم : 19)17

بكـــ ديــــــر
بمقت�صى عقد عرفي بت ض0خ ف تح 
1)0)، قرض محرر الجمعية  بكتوبر 
الجمع  بمث بة  املنعقدة  الع مة 
املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي   الع م 
  ،»ETAPEX INTERNATIONAL«
ش.م.، بربسم ل 80.800.000 دضهم،  
القط ع  بأك دير،  مقره   الك ئن 
بقعة   ،(7 ضقم  والش طئ،  السي حي 

ضقم V26، طر0ق الهر ب، م  يلي :
املوافقة على التصدق ب لحصص 
من   8 للفص2  طبق   اإلجتم عية، 

الق نو8 األس �صي للشركة.
التصدق ب لحصص اإلجتم عية :

بمقت�صى عدة عقود عرفية :
 (Jérémie) تصدق السيد جيريمي
سهم والتي يمتلكه  في   11 مراش ب 
السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛
تصدق السيد ك ي مسعود مراش 
ب 11 سهم والتي يمتلكه  في الشركة 

لف ئدة السيدة ليلى دا علي.
جيريمي  السيد  إلستق لة   

ً
تبع 

مه مه  من  مراش   (Jérémie(
كمتصرف، تم تعيي8 السيدة ليلى دا 
علي مك نه وذلك خالل مدة املجلس 

اإلداضي الح لي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
بأك دير بت ض0خ 18 م ضس ))0)، تحت 

ضقم )10899.
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 Groupe Scolaire شـــركــة
DENIS DIDEROT

السج2 التج ضي ضقم : 885ر)
بك دير

 08 بت ض0خ  عرفي،  بمقت�صى عقد 
الوحيد  قرض الشر0ك   ،(0(( فبراير 
 Groupe Scolaire« للشركة املسم ة
ش.م.م.   ،»DENIS DIDEROT
بشر0ك وحيد، بربسم ل 8.000.000 
ش ضع  الك ئن مقره  بأك دير،  دضهم، 
الحي  تجزئة   ،( ضقم  الراشيدية، 
الشركة  نش ط  مت بعة  املحمدي، 
من ق نو8 املؤضخ   86 طبق  للفص2 
بت ض0خ ر1 فبراير 1997، وعدم اعال8 

الح2 املسبق للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
 ،(0(( م ضس   11 بت ض0خ  بأك دير، 

تحت ضقم 108889.
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شـــــركــــــة الـــسيـــــ حـــة والـتــنـــشـــيــــــط

 STE DE TOURISME ET
D’ANIMATION

 Par abréviation : SOTA
الـسجـ2 الـتـجـ ضي ضقم : 1591

 بكـــ ديــــــر
بمقت�صى عقد عرفي بت ض0خ ف تح 
1)0)، قرض محرر الجمعية  بكتوبر 
الجمع  بمث بة  املنعقدة  الع مة 
 « للشركة املسم ة  الع م اإلستثن ئي  
 Société شركة السي حة والتنشيط 
 ،de Tourisme et d’Animation
ب ختص ض »SOTA«، ش.م.، بربسم ل 
مقره   الك ئن  دضهم،   80.(98.000
بأك دير، القط ع السي حي والش طئ، 

ضقم 80، م  يلي :
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املوافقة على التصدق ب لحصص 
من  ر1  للفص2  طبق   اإلجتم عية، 

الق نو8 األس �صي للشركة.
التصدق ب لحصص اإلجتم عية :

بمقت�صى عدة عقود عرفية :
 (Jérémie) تصدق السيد جيريمي
بسهم والتي يمتلكه  في   05 مراش ب 
السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛
 (Sarah) س ضة  السيدة  تصدقت 
بسهم والتي تمتلكه  في   05 مراش ب 
السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛
تصدق السيد ك ي مسعود مراش 
ب 10 بسهم والتي يمتلكه  في الشركة 

لف ئدة السيدة ليلى دا علي.
جيريمي  السيد  إلستق لة   

ً
تبع 

مه مه  من  مراش   (Jérémie(
كمتصرف، تم تعيي8 السيدة ليلى دا 
علي مك نه وذلك خالل مدة املجلس 

اإلداضي الح لي.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
بأك دير بت ض0خ 18 م ضس ))0)، تحت 

ضقم 108998.
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TIKIDA BAY شـــركــة
ش.م

السج2 التج ضي ضقم : 5)ر10
بك دير

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
محرر  قرض   ،(0(1 بكتوبر   05
بمث بة  املنعقدة  الع مة  الجمعية 
للشركة  االستثن ئي   الع م  الجمع 
ش.م.،   ،»TIKIDA BAY« املسم ة 
دضهم   190.000.000 بربسم ل 
 ،NR2 1 وNR ،الك ئن مقره  بأك دير

تجزئة فونتي بنسرك و، م  يلي : 
املوافقة على التصدق ب لحصص 
من   15 للفص2  طبق   اإلجتم عية، 

الق نو8 األس �صي للشركة.
التصدق ب لحصص اإلجتم عية :

بمقت�صى عدة عقود عرفية :

 (Jérémie) تصدق السيد جيريمي

بسهم والتي يمتلكه  في   05 مراش ب 

السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛

 (Sarah) س ضة  السيدة  تصدقت 

بسهم والتي تمتلكه  في   05 مراش ب 

السيد ك ي مسعود  لف ئدة  الشركة 

مراش ؛

تصدق السيد ك ي مسعود مراش 

ب 10 بسهم والتي يمتلكه  في الشركة 

لف ئدة السيدة ليلى دا علي.

جيريمي  السيد  الستق لة   
ً
تبع 

مه مه  من  مراش   (Jérémie(

كمتصرف، تم تعيي8 السيدة ليلى دا 

علي مك نه وذلك خالل مدة املجلس 

اإلداضي الح لي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

بأك دير بت ض0خ 8) م ضس ))0)، تحت 

ضقم 109098.
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شـــركــة الوكالة الفالحية لسوس

ش.م 
السج2 التج ضي ضقم : 1191 

انــزكــــ 8

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

املسم ة  للشركة   ،(0(1 يونيو   17

ش.م.،  لسوس«،  الفالحية  »الوك لة 

الك ئن  دضهم،   8.000.000 ضبسم له  

الصن عي،  الحي  ملول،  بأيت  مقره  

محرر  الجمع  قرض  بيوكرى،  طر0ق 

املجلس اإلداضي م  يلي :

 Philippe, السيد  استق لة 

Michel, Marie ALLEON من مه مه 

كرئيس للمجلس اإلداضي.

 Jacques, السيد  استق لة 

 Olivier, Gérard, Marie ALLEON

من مه مه كمدير ع م.

 Jacques, السيد  السيد  تعيي8 

 ،Olivier, Gérard, Marie ALLEON

ضئيس  ومديرا ع م  للمجلس اإلداضي.

في  كمتصرف  تعيينه  مدة  وذلك 
ستنتهي  الشركة ملدة ست سنوات، 
الع دي  الع م  الجمع  مداولة  عند 
القوائم  حول  للتداول  السنوي 
ديسمبر  1ر  امل لية  للسنة  التركيبية 

.(0(6
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط ب ملحكمة اإلبتدائية ب نزك 8 
ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   18 بت ض0خ 

.55(
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 ENTREPRISE DE
 REALISATION DES 3

RESEAUX ER3R
 ER3E مق ولة انج ز ثالث شبك ت

شركة محدودة املسؤولية
لشر0ك وحيد

ضبسم له  : 1.000.000 دضهم
مقره  االجتم عي : ضقم 81 زنقة 

سح يمي لقليعة سيدي واص2 اسفي 
االستثن ئي  القراض  بمقت�صى 
بت ض0خ  الوحيد  للمس هم 

09/02/2022 تقرض م  يلي :
الشركة  الربسم ل  من  الرفع 
لينق2  دضهم   800.000 بقيمة 
 1.800.000 الى   1.000.000 من 
حصة   8000 دضهم عن طر0ق خلق 
100 دضهم للحصة  اجتم عية بسعر 
وذلك بدمج األضب ح املتراكمة للشركة.
محددا  الشركة  ضبسم ل  بصبح 
إلى  مقسمة  دضهم   1.800.000 في 
دضهم   100 بسعر  حصة   18000
للحصة الواحدة مملوكة ب لك م2 من 

طرف السيد ب ب حمو محمد.
توسيع غرض الشركة إلى :

ب لتقسيط  وشراء  بيع 
واملنتج ت  التجمي2  ملستحررات 
ومنتج ت  الصيدالنية  الشبه 

العطوض.
تقديم الخدم ت

امل لية  املوافقة على تغيير السنة 
املخررمة إلى سنة م لية تقو0مية من 

ف تح ين ير إلى آخر شهر ديسمبر.

 (5 و   8  ،7  ،6  ،( تغيير الفصول 
للنظ م األس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط ب ملحكمة االبتدائية بأسفي 

فــي 21/02/2022 تحت ضقم 157. 
من بج2 التنصيص والتلخيص

املسير

41 P

STE SOGEFICOM

STE MEGA FIBRE
SARL-AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
ف س  في  وحيد  بشر0ك  املحدودة  
ذات   16/03/2022 بت ض0خ  

الخص ئص الت لية :
 STE MEGA FIBRE  : التسمية 

.SARL-AU
ش ضع   : اإلجتم عي  املقر 
عبد الكر0م بن جلو8 ضقم )8 الط بق 

6 مك تب بشرف ف س.
األجهزة  وشراء  بيع   : الهدف 
 ENTREPRENEUR DE االلكترونية 

.SERVICES D’INFORMATIQUE
والتصدير   االستيراد 
       IMPRTATION ET EXPORTATION

املدة : 99 سنة.
دضهم،   100.000  : ضبسم ل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم.
الشر0ك الوحيد :

السيد ملليح محمد : 1000 حصة 
ب : 100.000 دضهم.

ملليح  السيد   : واإلمر ء  التسيير 
محمد

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
 : املحكمة التج ض0ة بف س تحت ضقم 

2022/1650 بت ض0خ: 01/04/2022.
42 P

STE SOGEFICOM

AARAS HOUCINE SAHEL
SARL-AU

ذات  شركة  تأسيس  تم 
وحيد  بشر0ك  املحدودة  املسؤولية 
ذات   23/03/2022 بت ض0خ  ف س  في 

الخص ئص الت لية :
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 AARAS HOUCINE  : التسمية 
.SAHEL SARL-AU

 1 ضقم  مح2   : اإلجتم عي  املقر 
تجزئة ض0 ض الي سمي8 ضقم 18 طر0ق 

عي8 الشقف ف س.
حفالت   ممول   : الهدف 

.TRAITEUR
املدة : 99 سنة.

دضهم،   100.000  : ضبسم ل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم.
الشر0ك الوحيد :

 1000  : حسي8  س ه2  السيد 
حصة ب : 100.000 دضهم.

السيد س ه2   : التسيير واإلمر ء 
حسي8.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة بف س تحت ضقم:  املحكمة 

2022/1649 بت ض0خ 01/04/2022.
43 P

MAJD TAFILALT
بمقت�صى قراض الجمع الع م الغير 
 2022/03/24 يوم  املنعقد  الع دي 

.MAJD TAFILALT لشركة
 8 زنقة   ( ضقم   : مقره  االجتم عي 

بلوك ب حي واد ف س ف س. 
السيد  من  حصة   1000 تفو0ت 
السيد  إلى  امل لك  عبد  الحدا�صي 
يمتلك  بصبح  الذي  جواد  مشرف 
1000 حصة قدضه  100.000 دضهم.     
للسيد مشرف  التسيير واإلمر ء 

جواد.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
1ر17   : ضقم  تحت  بف س  التج ض0ة 
ضقم  تحت   30/03/2022 بت ض0خ 

السج2 التج ضي 09)ر8.
44 P

STE PROMO AL JABAL
بمقت�صى قراض الجمع الع م الغير 
 2022/03/24 يوم  املنعقد  الع دي 

.PROMO AL JABAL لشركة
ر0ر،  ضقم   : االجتم عي  مقره  
تجزئة الحديقة  بلوك ك.)   ،1 مح2 

واد ف س ف س. 

ضفع ضبسم ل الشركة من 100.000 

دضهم إلى 100.000 دضهم. 

للسيد  واإلمر ء  التسيير 

مصطفى محيي الدين.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  ر) 

املحكمة التج ض0ة بف س تحت ضقم : 

تحت    28/03/2022 بت ض0خ   1695

ضقم السج2 التج ضي 58091.

45 P

 TRANSPORT LAAJAJRA

تأسيس شركة
الع م  الجمع  عقد  بمقت�صى 

بت ض0خ  املنعقد  التأسي�صي 

شركة  تأسيس  تم   16/03/2022

  TRANSPORT LAAJAJRA

ب ملواصف ت الت لية :

 STE TRANSPORT  : التسمية 

 LAAJAJRA

الط بق   : عنوا8 املقر االجتم عي  

األض�صي دواض الهواوضة العج جرة اوالد 

ج مع موالي يعقوب ف س.

 100.000  : مبلغ ضبسم ل الشركة 

حصة الذي   1000 دضهم مكو8 من 

انس  املع ي�صي  السيد  يمتلكه  

الس كن ب دواض الهواوضة العج جرة 

موالي يعقوب ف س.

غرض الشركة : نق2 البر ئع.

االستيراد و التصدير.

التسيير للسيد املع ي�صي انس.

اجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 : سنة ابتداء من تقييده  

ب لسج2 التج ضي.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بف س   التج ض0ة  املحكمة  ضبط 

ضقم  تحت   31/03/2022 بت ض0خ 

1685 و تم تسجي2 الشركة ب لسج2 

التج ضي تحت ضقم 107)7 .

46 P

H.K SIGNATURE
ش.م.م

10 زنقة الحر0ة الط بق الث لث 

مكتب ضقم 5 الداض البير ء

تفو0ت حصص اجتم عية
استق لة مسير

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في الداض 

البير ء بت ض0خ 2022/02/23 لشركة 

تقرض ش.م.م   H.K SIGNATURE 

م  يلي :

تفو0ت 500 حصة اجتم عية من 

لص لح  هش م  ص بر  السيد  طرف 

السيدة خولة غن .

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

البير ء  الداض  في  املؤضخ  االستثن ئي 

 H.K لشركة   2022/02/23 بت ض0خ 

SIGNATURE ش.م.م تقرض م  يلي :

تفو0ت 500 حصة اجتم عية  من 

لص لح  هش م  ص بر  السيد  طرف 

السيدة خولة غن .

استق لة السيد ص بر هش م من 

مه مه كمسير.

من  ور8   7  ،6 البند  تعدي2 

الق نو8 األس �صي للشركة.

تغيير الق نو8 األس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

بت ض0خ 01/04/2022   ب لداض البير ء 

تحت ضقم 819955.
بيـــ 8 مختصر 

47 P

شركة بوتي
ش.م

الع م االستثن ئي  الجمع  بموجب 

قرض   ،(0(( م ضس   15 في  املنعقد 

وهي  ش.م،  بوتي  شركة  مس همو 

ضق بة  مجلس  ذات  مجهولة  شركة 

وإداضة جم عية، م  يلي :

توسيع الهدف االجتم عي للشركة 

والتعدي2 املوازي للم دة ر من النظ م 

األس �صي كم  يلي :

هدف الشركة هو :

واملواد  األدو0ة  وتغليف  تصنيع 

شبه الصيدالنية ومنتج ت النظ فة 

والتغذية والعطوض.

واملكون ت  الخ م  املواد  شراء 

وتصنيع  لتغليف  الالزمة  وامللحق ت 

املنتج ت التي تم تحديد غرضه  بعاله 

املنتج ت  هذه  نفس  شراء  وكذلك 

كم  هي إلع دة بيعه .

املنتج ت  وتوزيع  تمثي2  بيع، 

املذكوضة بعاله بجميع بشك له .

املنتج ت  وتغليف  تصنيع 

الكيم و0ة والبيولوجية.

امللحق ت  الخ م،  املواد  شراء 

وتغليف  لتصنيع  الالزمة  واملكون ت 

املنتج ت الكيم و0ة والبيولوجية.

املنتج ت  وتوزيع  تمثي2  بيع، 

بجميع  والبيولوجية  الكيم و0ة 

بشك له .

تصدير وتوزيع  استيراد،  تصنيع، 

الكواشف الستخدام التشخي�صي في 

املختبر.

تصدير وتوزيع  استيراد،  تصنيع، 

الطبية  واملعدات  الطبية  األجهزة 

التقنية.

تصدير وتوزيع  استيراد،  تصنيع، 

املكمالت الغذائية.

حي زة  و/بو  امل لية  األدوات  تدبير 

محفظة من املس هم ت.

جميع العملي ت امل لية، التج ض0ة، 

املنقولة  الزضاعية،  الصن عية، 

بشك2  تتعلق  قد  التي  والعق ض0ة 

مب شر بو غير مب شر بم  سبق بو التي 

األنشطة  وتوسيع  تطو0ر  تعزز  قد 

املذكوضة  األشي ء  إلى  االجتم عية 

بعاله.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

م ضس  1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض 

))0) تحت ضقم )81956.
عن املستخلص والبي ن ت

48 P
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RACH PLUS
شركة ذات املسؤولية  املحدودة

ضبسم له  : 10.000 دضهم

مقره  االجتم عي : حي كر0مة ش ضع 

يوسف ابن ت شفي8 زنقة ضبس امل ء 
ضقم 8 سال

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

 (0(( فبراير   (1 بت ض0خ  االستثن ئي 

قد تم تقر0ر م  يلي :

خالفة الوضثة وتقسيم الحصص 

االجتم عية حسب عقد إضاثة :

السيدة س مية عبد السيد ع مر 

اجتم عية  حصة   16 تلقى  الق �صي 

من فئة 100 دضهم للواحدة.

 1( تلقى  ام ل  هبوش  السيدة 

100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

للواحدة.

 (8 اآلنسة اإلدضي�صي إيم 8 تلقت 

100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

للواحدة.

السيد اإلدضي�صي عبد العز0ز تلقى 

 100 فئة  من  اجتم عية  حصة   88

دضهم للواحدة.

هبة للحصص االجتم عية :

السيدة س مية عبد السيد ع مر 

الق �صي تهب مج ن  ك2 حصصه  التي 

إلى   RACH PLUS شركة  في  تمتلك 

بحف ده  ك لت لي :

إيم 8 اإلدضي�صي   اآلنسة 

 8 حصص.

العز0ز عبد  اإلدضي�صي   السيد 

 8 حصص.

تعيي8 مسيرين جدد :

ق م  االستثن ئي  الع م  الجمع 

ف دي  اإلدضي�صي  السيد  بتعيي8 

كمسيرين  ام ل  هبوش  والسيدة 

جدد للشركة RACH PLUS ملدة غير 

محدودة.

التوقيع االجتم عي :

قرض الجمع الع م االستثن ئي من 

عن  ملتزمة  ستكو8  فص عدا  اليوم 

للمسيرا8  منفص2  توقيع  طر0ق 

الس بق ذكرهم .

االستثن ئي  الع م  الجمع  قرض 
تحو20 الصفة الق نونية للشركةمن 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بشر0ك 

املسؤولية املحدودة.
األس �صي  الق نو8  تحديث 

للشركة :
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرض 

بتحديث الق نو8 األس �صي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   (0(( م ضس   (8 بت ض0خ  بسال 

ضقم 1)86ر.
49 P

MBHM TRAVAUX
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8 
ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :
 MBHM TRAVAUX  : التسمية 

SARL ش.ذ.م.م.
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.
الهدف : مق ول بعم ل بو إنش ءات 

مختلفة.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيله  ب لسج2 التج ضي.
دضهم   100.000  : الربسم ل 

موزعة على الشك2 الت لي :
 500 مصطفى  املهدي  السيد 

سهم.
 500 السيد الهسكوضي بوشعيب 

سهم.
املهدي  السيد   : املش ضك  املدير 

مصطفى.
املدير املش ضك : السيد الهسكوضي 

بوشعيب.
السيد املهدي   : التوقيع املنفص2 
الهسكوضي  السيد  بو  مصطفى 

بوشعيب.
زضدال   : االجتم عي  العنوا8 
بوقن دل  ر11  ضقم   ( الغربية قط ع 

سال.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  ضقم 
بت ض0خ 8ر85ر  بسال   االبتدائية 

18 م ضس ))0).
50 P

STE 2 A BELL-TOURS
SARL AU

تكو0ن شركة محدودة املسؤولية
بتم ضة  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 
وضع  تم   (0(( فبراير   ( بت ض0خ 
القواني8 األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :
بدو8  السي ضات  كراء   : الهدف 

س ئق.
 1 مشروع النجد العم ضة   : املقر 

الشقة ر ت مسن .
بم   امل ل  ضبس  حدد   : امل ل  ضبس 

قدضه 100.000 دضهم.
تداض الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  اكنت ض  املولى  عبد  السيد 

محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
تم ضة  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
ضقم السج2   (0(( م ضس   (5 بت ض0خ 
التج ضي : 5867ر1 تحت ضقم 7779.
51 P

STE DIRATEL
SARL

ضقم السج2 التج ضي ر15878
تكو0ن شركة محدودة املسؤولية

ب لرب ط  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 
وضع  تم   (0(1 ديسمبر   8 بت ض0خ 
القواني8 األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :
الدضاس ت  مكتب   : الهدف 

والتحقيق ت والبحوث.
املقر : عم ضة ضقم 0ر شقة ضقم 8 
ش ضع موالي بحمد الوكيلي، حس 8 - 

الرب ط.
بم   امل ل  ضبس  حدد   : امل ل  ضبس 

قدضه 10.000 دضهم.
غير  ملدة  الشركة  تداض   : التسيير 
مراد  السيد  طرف  من  محدودة 

بلمقدم.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( م ضس   16 بت ض0خ 

058ر)1.
52 P

STE RELPROD
SARL AU

تأسيس شركة
I - بموجب عقد عرفي مؤضخ في 10 
تم تأسيس شركة ذات   (0(( م ضس 
مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد في 

املواصف ت الت لية :
 STE RELPROD SARL : التسمية

.AU
إنت ج وتقييم   : الهدف االجتم عي 

وتحو20 وتسو0ق القواقع.
علي  ايت   : االجتم عي  املقر 
بولحسن ايت بوطيب تيفلت سيدي 

عالل البحراوي.
املدة : 99 سنة من ت ض0خ التأسيس.
الربسم ل : حدد ضبسم ل الشركة 
في 100.000 دضهم مقسمة إلى 1000 
دضهم   100 من  اجتم عية  حصة 

للحصة االجتم عية :
 : ض�صى  محمد  الزهري  السيد 

1000 حصة اجتم عية.
السيد  عي8   : الشركة  تسيير 
الزهري محمد ض�صى مسير للشركة مع 

جميع الصالحي ت.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II
تيفلت  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
ببر20  ف تح  بت ض0خ   1((7 ضقم  تحت 

.(0((
للنسخ والبي 8

الوكي2

53 P

STE ALIANCE-CG-EURO-
AFRIQUE
SARL AU

بخذ الجمع الع م االستثن ئي   -  I
 (0(( م ضس  ف تح  بت ض0خ  املنعقد 

علم  :
اجتم عية  حصة   1000 بتفو0ت 
لف ئدة  حميد  امليراوي  السيد  من 

السيدة املعروفي السعدية.
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حميد  امليراوي  السيد  إق لة 

السعدية  املعروفي  السيد  وتعيي8 

جميع  مع  للشركة  جديدة  مسيرة 

الصالحي ت.

تغيير املقر االجتم عي :

الط بق السفلي حي مبروكة   : من 

ضقم 16 تيفلت.

إلى : الط بق السفلي حي الرش د م 

10 ضقم 1110 تيفلت.

تعدي2 النظ م األس �صي ومالءمته.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

الربط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

ضقم 80ر في ف تح ببر20 ))0).
للنسخ والبي 8

الوكي2

54 P

 STE KHAMISS & AYOUB

TRANS

SARL

بخذ الجمع الع م االستثن ئي   -  I

املنعقد بت ض0خ 9 م ضس ))0) علم  :

تغيير املقر االجتم عي :

15ر  ضقم  السع دة  تجزئة   : من 

تيفلت.

إلى : الط بق السفلي حي الرش د م 

11 ضقم )7ر تيفلت.

تغيير الهدف االجتم عي :

لحس ب  األشخ ص  نق2   : من 

الغير.

إلى : بشغ ل متنوعة بو البن ء / بيع 

املنتج ت الصحة / تج ضة.

تعدي2 النظ م األس �صي ومالءمته.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

الربط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

ضقم 81ر في ف تح ببر20 ))0).
للنسخ والبي 8

الوكي2

55 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
 E ش ضع الحسن الث ني طر0ق الش طئ العم ضة

ضقم ) الط بق األول جن ح ب - الصخيرات

ATELIERS MENIARI
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شر0ك منفرد
ضبسم له  90.000 دضهم

مقره  االجتم عي : عم ضة 0ر الشقة 
8 زنقة موالي بحمد الوكيلي حس 8 

الرب ط
ضقم السج2 التج ضي : 8595ر1

إغالق تصفية الشركة
لشركة  املنفرد  الشر0ك  قرض 
ذات  شركة   ATELIERS MENIARI
مسؤولية محدودة، مقره  االجتم عي 
: ضقم 17 الشقة ر زنقة موالي بحمد 
الوكيلي حس 8 الرب ط، واملسجلة في 
السج2 التج ضي تحت ضقم 8595ر1، 

تقرض م  يلي :
إغالق تصفية الشركة.

السيد محمد  املصفي  ذمة  إبراء 
بديب املني ضي.

في  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
 8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة  املحكمة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 877ر)1.
للنشر واإلعال8

56 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
 E ش ضع الحسن الث ني طر0ق الش طئ العم ضة

ضقم ) الط بق األول جن ح ب - الصخيرات

ATELIERI
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شر0ك منفرد
ضبسم له  100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : ضقم 17 الشقة 
ر زنقة موالي بحمد الوكيلي حس 8 

الرب ط
ضقم السج2 التج ضي : 106501

إغالق تصفية الشركة
لشركة  املنفرد  الشر0ك  قرض 
مسؤولية  ذات  شركة   ATELIERI
محدودة، مقره  االجتم عي : ضقم 17 
زنقة موالي بحمد الوكيلي  ر  الشقة 
حس 8 الرب ط، واملسجلة في السج2 
تقرض  ،106501 ضقم  تحت   التج ضي 

 م  يلي :

إغالق تصفية الشركة.
السيد محمد  املصفي  ذمة  إبراء 

بديب املني ضي.
في  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
 8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة  املحكمة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 871ر)1.
للنشر واإلعال8

57 P

كاش 1574
ش.ذ.م.م ش.و

التصفية النه ئية
قرض الجمع الع م االستثن ئي املؤضخ 
ك ش  لشركة   (0(( م ضس   16 في 
1578 شركة ذات مسؤولية محدودة 
 10.000 ضبسم له   وحيد  شر0ك 
دضهم، مقره  08) حي النصر سيدي 

عالل البحراوي.
املصفي  تقر0ر  على  املص دقة 

السيد ضي ء الدين والي.
التصفية النه ئية.

بمكتب  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
 (0(( م ضس   (8 ب لخميس ت بت ض0خ 

تحت ضقم 7ر1.
58 P

ALTON
تكو0ن شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك واحد
ر  في  بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ 
فبراير   (5 واملسج2 في   (0(( فبراير 
))0) ب لرب ط تأسست الشركة ذات 

الخص ئص الت لية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

محدودة بشر0ك واحد.
استش ضات   : االجتم عي  الهدف 

إداض0ة - تدض0ب ودعم للشرك ت.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 
موزعة للحصة  دضهم   100  بقيمة 

 كم  يلي :
منيب مراني : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ديسمبر من ك2 سنة م   1ر  ين ير إلى 
ت ض0خ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجي2.
شقة  0ر  إق مة   : املقر االجتم عي 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 ضقم 

حس 8 الرب ط.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 
ب ملحكمة التج ض0ة ب لرب ط 159067.
59 P

VIRTUAL MINDS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبس امل ل 100.000 دضهم
املقر االجتم عي : عم ضة 0ر شقة ضقم 
8 زنقة موالي بحمد لوكيلي، حس 8 

الرب ط
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
ص دق   (0(( ين ير   10 في  املؤضخ 
 VIRTUAL MINDS شركة  شر0ك  

على م  يلي :
تمديد النش ط التج ضي للشركة.

تكنولوجي   تطو0ر  بإض فة 
املعلوم ت إلداضة املش ضيع.

تطو0ر وتسو0ق البرامج املتك ملة.
للشركة  التج ضي  النش ط  تغيير 

وكم  يلي :
الشبك ت  وصي نة  تركيب 
الشبك ت  من  بدال  املعلوم تية 

املعلوم تية والصي نة.
وحلول  معدات  وصي نة  تسو0ق 
تكنولوجي  املعلوم ت بدال من تسو0ق 

معدات تكنولوجي  املعلوم ت.
عم ضة  من  االجتم عي  املقر  تغيير 
ش ضع موالي بحمد   8 شقة ضقم  0ر 
 ،(( إلى  الرب ط   - حس 8  الوكيلي، 
الليمو8،  ق دضي  الطيب  ابن  زنقة 

الرب ط.
من  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
دضهم   800.000 دضهم إلى   100.000
حصة  000ر  وذلك عن طر0ق خلق 
جديدة ب سم السيدة نسر0ن بنسالم.
بنسالم  نسر0ن  السيدة  تعيي8 

مسيرة مش ضكة.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 86ر)1.

60 P

VIRTUAL MINDS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبس امل ل 800.000 دضهم
املقر االجتم عي : ))، زنقة ابن 

الطيب ق دضي الليمو8، الرب ط

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

ص دق   (0(( ين ير   (8 في  املؤضخ 

 VIRTUAL MINDS شركة  شرك ء 

على م  يلي :

 500 بيع السيدة نسر0ن بنسالم 
خلدو8  وليد  السيد  لف ئدة  حصة 

بقيمة 50.000 دضهم.

 100 بيع السيدة نسر0ن بنسالم 

فر2  عمر  السيد  لف ئدة  حصة 

بقيمة 10.000 دضهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 85ر)1.

61 P

NH2I
تأسيس شركة

 (( بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 

ب لرب ط قد تم تأسيس   (0(( م ضس 

شركة :

.NH2I : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة من شر0ك واحد.

الهدف االجتم عي : التج ضة.
ضبسم ل الشركة : 10.000 دضهم.

ش ضع موالي الحسن   800  : املقر 
ديوض   5 شقة  بدض،  عم ضة  الث ني، 

الج مع - الرب ط.

التسيير : نمير حسن.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  التج ضي  ب لسج2  الق نوني 

املحكمة التج ض0ة ب لرب ط تحت ضقم 

.159(01

61P مكرر

INH-TREE
تأسيس شركة

في مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم  قد  ب لرب ط   (0(( م ضس   18  

تأسيس شركة :
.INH-TREE : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
مسؤولية محدودة من شر0ك واحد.

املعلومي ت   : االجتم عي  الهدف 
واملكتبي ت.

ضبسم ل الشركة : 10.000 دضهم.
ش ضع موالي الحسن   800  : املقر 
ديوض   5 شقة  بدض،  عم ضة  الث ني، 

الج مع - الرب ط.
التسيير : ضب ل ندى.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  التج ضي  ب لسج2  الق نوني 
املحكمة التج ض0ة ب لرب ط تحت ضقم 

ر0)159.
62 P

DUKTIL ENGINEERING
SARL

ب لرب ط  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 
بت ض0خ 10 ين ير ))0) تم تغيير بعض 

قواني8 الشركة وحدد م  يلي :
1 - تغيير مقر الشركة العم ضة 0ر 
ش ضع موالي احمد لوكيلي   8 الشقة 
الجديد  املقر  إلى  الرب ط  حس 8 
العم ضة 88 ش ضع ت دلة الشقة ضقم 6 

تجزئة بسم هللا الرب ط.
من  الق نوني  الشك2  تحو20   -  (
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
شر0ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
مر0م  السيدة  استق لة   - ر 

السعداني من تسيير الشركة.
تداض الشركة من طرف   : التسيير 
السيد موالي سمير كر0م 8 ملدة غير 

محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( ببر20   8 بت ض0خ 

ر88ر)1.
63 P

 STE RACHALI DE

DISTRIBUTION
 SARL

تـأســيـس ش.ذ.م.م
بـمـقـتـرـى عـقـد عـرفـي حرض بتم ضة  

تـحـر0ـر  تـم   22/03/2022 بت ض0خ 

لـش.ذ.م.م.  األسـ سـيـة  الـقـوانـيـن 

مـمـيـزاتـهـ  كـ لـتـ لـي :

 STE RACHALI DE«  : الـتـسـمـيـة 

DISTRIBUTION SARL« ش.ذ.م.م. 

الـهـدف    : 

نق2 السلع و البر ئع .

بيع املواد الغذائية.

جميع انواع التج ضة.          

الط بق   8 ضقم  الشقة   : الـمـقـر 

األول إق مة ك دض مرس الخير تم ضة .            

ضبس الـمـ ل   :   

الــســيــد السو�صي ضشيد خمسو8 

الف دضهم 50.000 دضهم .

خمسو8  علي   السو�صي  الــســيــد 

الف دضهم 50.000 دضهم  .

بي م  مجموعه م ئة بلف دضهم 

100.000 دضهم. 

بأ8 املب لغ املذكوضة  يقر الشرك ء 

قد تم دفعه  ب لك م2 في الصندوق. 

ملدة  الـشركـة  تـسيـر   : الـتـسـيـيـر 

السيد  طرف  مـن  محـدودة  غـيـر 

السو�صي ضشيد.

 الـسـنـة الـم لية : تـبـتـدئ فـي فـ تـح 

يـنـ يـر و تـنـتـهـي فـي 1ر دجـنـبـر.

99 سـنـة تـبـتـدئ مـن يـوم   : الـمـدة 

تـقـيـيـد الـشـركـة بـ لـسـجـ2 الـتـجـ ضي.

اإلمر ء : تسند مهمة التوقيع  مع 

املؤسس ت  وجميع  البنكية  الوك لة 

الوحيد  التوقيع  خالل  من  امل لية 

للسيد السو�صي ضشيد.

تـقـيـيـد  تـم   : الـتـجـ ضي  الـسـجـ2 

الـسـجـ2  مـصـلـحـة  لـدى  الـشـركـة 

االبتدائية  بـ لـمـحـكـمـة  الـتـجـ ضي 

بت ض0خ  5889ر1  عــدد  تـحــت  بتم ضة 

.29/03/2022

64 P

SODISPLAST
SARL  AU

بت ض0خ    عرفي  عقد  بمقت�صى   
بت ض0خ  22/03/2022 مسج2 بف س  
تأسيس   شركة   تم     22/03/2022
الشر0ك  محدودة املسؤولية   ذات   

الوحيد وذات الخص ئص الت لية :
.SODISPLAST : التسمية

امللك  ش ضع   : االجتم عي  املقر 
سق طو  بيت  ايموزاض  طر0ق  حسي8 
تجزئة ي سمينة الط بق األول مكتب 

ضقم 9  ف س. 
ت جر   : االجتم عي  املوضوع 

مستوضد يبيع شبه جملة.
استيراد وتوزيع املواد الكيمي ئية 

والبالستيكية. 
دضهم      100.000  : امل ل  ضبس 
1.000 حصة  من  فئة                                              إلى    مقسم  
مسندة   واحدة   لك2    دضهم     100

لشر0ك الوحيد :
1.000 حصة  مسندة  إلى  السيد 

محمد علمي.  
محمد  السيد    : املس هم الوحيد 
التعر0ف   لبط قة  الح م2  علمي 

 .C 8578الوطنية ضقم 5ر
محمد  السيد    : الوحيد  املسير 
التعر0ف   لبط قة  الح م2  علمي 

.C 8578الوطنية ضقم 5ر
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   29/03/2022 بت ض0خ  بف س 
 : ضقم السج2 التج ضي   1608  : ضقم 

.7(085
ب لتلخيص

65 P

EBIKE ADVENTURES
SARL  

إعال8 عن تصفية الشركة
الجمع  محرر  بمقت�صى 
بت ض0خ  املنعقد  االستثن ئي  الع م 
شركة  شرك ء  قرض   ،24/03/2022
 EBIKE« املسؤولية  محدودة 
م له  ضبس     ،»ADVENTURES
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االجتم عي،  ومقره   دضهم   ((.000  
8 قطعة  تجزئة زهرة املدائن  بف س، 
الشقف،  عي8  طر0ق  ر  مح2  ب   60
على تصفية حس ب ت الشركة  و إبراء  

مأموض التصفية. 
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بف س   التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   31/03/2022 بت ض0خ 

8ر16.
66 P

STE ALAARWI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
 17 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  وضع  تم   (018 بكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

محدودة ذات الخص ئص الت لية :
.ALAARWI SERVICES : االسم

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتم عي : جميع مق والت 
البن ء.

 Entrepreneur de travaux
.divers ou construction

 Entrepreneur de transport de
.marchandises

 Entrepreneur de la plantation
.et entretien des jardins

)1 زنقة الطيب   : املقر االجتم عي 
لبصير ضقم 18 بكدال الرب ط.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

 100.000  : الشركة  ضبسم ل 
دضهم.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 
إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

السيد  تعيي8  تم  لقد   : التسيير 
بشرف منصوض كمسير واحد للشركة 
الصالحي ت  مع  محدودة  غير  ملدة 

الك ملة.
اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 
بكتوبر   17 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 
وتم تسجي2   6(65 018) تحت ضقم 
الشركة ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 

665رر1.
67 P

SOBAFILS TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 
شر0ك وحيد

يقدض ضبسم له  ب  00.000) دضهم   
املقر االجتم عي : زنقة جب2 امتي2 

ضقم 887 حي االنبع ث سال
الع م  الجمع  محرر  على  بن ءا 
فبراير   (8 االستثن ئي املنعقد بت ض0خ 
   SOBAFILS« 0) قرض شرك ء شركة((
مسؤولية  ذات  شركة   »TRAVAUX

محدودة و ذات شر0ك وحيد م  يلي :
1 - تفو0ت الحصص :

000) حصة اجتم عية  -  تفو0ت 
عالوي،  هش م  السيد  طرف  من 

للسيد إبراهيم برراض.  
استق لة وتعيي8 مسير جديد   -  (

لشركة :
الع م  الجمع  محرر  على  بن ء 
الحصص  بتفو0ت  االستثن ئي 
استق لة  قبول  تم  بعاله،  املذكوضة 
مهمة  من  عالوي  هش م  السيد 
إبراهيم  السيد  تعيي8  مع  التسيير 

برراض كمسير جديد للشركة.
ر - تغير املقر االجتم عي للشركة :

من  االجتم عي  املقر  تغيير  تم 
الط حوني  س نية   : القديم  العنوا8 
ضقم 1 ضقم 87 سيدي مو�صى سال إلى 
امتي2  زنقة جب2   : الجديد  العنوا8 

ضقم 887 حي االنبع ث سال.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بت ض0خ 31/03/2022 
(للسج2  9ر86ر،  ضقم  عدد  تحت 

التج ضي ضقم 11097).
68 P

MAHJAN CASH
شركة ش.م.م

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بسال 
تم  قد   ،(0(1 ديسمبر   17 بت ض0خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.
.MAHJAN CASH : التسمية

تحو20   : االجتم عي  الهدف 
األموال.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة :

املحفوظ واحم 8 : 500 حصة.

بحمد جنيح : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

املقر : دك 8 الك ئن بتجزئة سليمة 

سيدي   ( ضقم  القنيطرة  طر0ق   (

مو�صى، سال.

واحم 8  املحفوظ   : املسيرا8 

وبحمد جنيح.
 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

ر569ر.

69 P

LE JAYN CAFE SHOP
شركة ش.م.م

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بسال 

بت ض0خ 8 م ضس ))0)، قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

.LE JAYN CAFE SHOP : التسمية

الهدف االجتم عي : مقهى.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة :

ش دية الصواف : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

 6 ضقم  التج ضي  املح2   : املقر 

الك ئن ب لعم ضة B1 حي الرحمة قط ع 

ب ش ضع موالي ضشيد ت بر0كت، سال.

املسيرة : ش دية الصواف.
 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

5655ر.

70 P

VINAROS SPA ET BEAUTE
شركة ش.م.م

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد   ،(0(( م ضس   10 بت ض0خ  بسال 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 VINAROS SPA ET  : التسمية 

.BEAUTE
ص لو8   : االجتم عي  الهدف 

التجمي2.
الحالقة للنس ء والرج ل.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة :
إلي س الزعراطي : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
ر9  ضقم  تج ضي  مح2   : املقر 
ب لواجهة اليسرى بش ضع يوسف بن 

ت شفي8، الشيخ ملفر2، سال.
املسير : إلي س الزعراطي.

 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 
5717ر.

71 P

شركة كرانبي بور كراندير
 17 بت ض0خ  عرفي  عقد  بموجب 
الق نو8  وضع  تم   (0(1 بغسطس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
املحدودة ذات الشر0ك الوحيد وذلك 
في نط ق تحو20 الذمة امل لية للسيدة 
سكتني نعيمة إلى هذه الشركة ذات 

املواصف ت الت لية :
بوض  كرانبي   : التج ضي  اإلسم 

كراندير.
عبد  ش ضع  8ر   : االجتم عي  املقر 

الرحيم بوعبيد الداض البير ء.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 في السج2 التج ضي.
مؤسسة   : االجتم عي  الهدف 

للتعليم الخصو�صي.
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دضهم   (.570.000  : الربسم ل 
مقسم إلى 5.700) حصة بقيمة 100 
دضهم للحصة الواحدة، مكتتبة نقدا 

ومحرضة كلي  عند االكتت ب.
نعيمة  سكتني  عينت   : التسيير 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 
السج2  ضقم  تحت   (0(1 ديسمبر 

التج ضي 7861)5.
اإلمر ء : السيدة سكتني نعيمة

72 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB - TAZA

اله تف : 5ر805)5ر05

 RINOVA CASH
شركة محدودة املسؤولية 

ضبسم له  االجتم عي : 100.000    
دضهم

املقر االجتم عي : حي النرجيس واد 
املي2 ، ت زة

املؤضخ  العرفي  العقد  بمقت�صى 
الشر0ك  قرض   22/02/2022 بت ض0خ 
 »RINOVA CASH« شركة  الوحيد 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشر0ك الوحيد  م  يلي :  
املذكوضة  - تصفية وح2 الشركة  

بعاله
اإليداع  تم   : الق نــوني  اإليداع   -
الربط  كت بة  لدى  الق نوني 
يوم  بت زة  االبتدائية  للمحكمة 

04/04/2022 تحت عدد 157.
إمر ء : برديج عبد الرحم 8

73 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB - TAZA

اله تف : 5ر805)5ر05

ARCHI LAMRINI  
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشركة الوحيد
ضبسم له  االجتم عي : 60.000 دضهم

املقر االجتم عي :  شقة ضقم ) عم ضة 
ملر0ني 8 ش ضع موالي يوسف، ت زة

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  وضع  تم   (0(( م ضس   (
األس �صي لشركة محدودة املسؤولية 
ذات  الوحيد  الشر0ك  ذات 

الخص ئص الت لية :
 STE ARCHI« : التسمية 
محدودة  شركة   »LAMRINI

املسؤولية ذات الشر0ك الوحيد.
املعم ض0ة  الهندسة   : الهدف 

واألنشطة الهندسية.
ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

الشركة في 60.000 دضهم.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من ت ض0خ تأسيسه .
ملر0ني  السيد  عي8   : التسيير 
كر0م مسيرا للشركة مع تخو0له ك2 
الصالحي ت للتصرف ب سم الشركة.

 ( ضقم  شقة   : االجتم عي  املقر 
عم ضة ملر0ني 8 ش ضع موالي يوسف، 

ت زة.
اإليداع  تم   : الق نــوني  اإليداع 
الربط  كت بة  لدى  الق نوني 
 (9 يوم  بت زة  االبتدائية  للمحكمة 

م ضس ))0) تحت عدد 187.
إمر ء : ملر0ني كر0م

74 P

STE ESPACE TWIN - A -
SARL AU

EN LIQUIDATION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك واحد
 STE الوحيد  املسير  قراض  إثر 
ذات  شركة   ESPACE TWIN - A -
واحد  بشر0ك  املحدودة  املسؤولية 
دضهم،   100.000 ضبسم له   للشركة 
حي   ،878 ضقم   : االجتم عي  مقره  

السالم، سال.
تمت  املصفي  تقر0ر  قراءة  وبعد 
التصفية  حس ب ت  على  املص دقة 
ذمة املصفي والنطق بإقف ل  وإخالء 

عملي ت التصفية.
بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( ببر20  ف تح  بت ض0خ 

8680ر.
75 P

GROUPE 3 M S
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر0ك واحد
ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم   ،(0(( ين ير  ف تح  بت ض0خ 
ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8 
واحد  بشر0ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية :
 GROUPE : التسمية االجتم عية 

.3 M S
الهدف االجتم عي : مق ول تنظيف 

املت جر والشقق.
مق ول غرس بو صي نة الحدائق، 

الشواضع، بلخ.
مق ول توض0د العم لة.

املغرب  تجزئة   : االجتم عي  املقر 
1ر،  ضقم  املح2   ،C منطقة  العربي، 

القنيطرة.
املدة االجتم عية : 99 سنة.

حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
دضهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 دضهم للحصة وزعت كم  يلي :
 : الرحيم  عبد  ع يشة  د  السيد 

1000 حصة.
د  السيد  تعيي8  تم   : التسيير 
ع يشة عبد الرحيم، كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.
تم التسجي2 في السج2 التج ضي 
ب ملحكمة  الربط  كت بة  لدى 
ضقم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

.68781
76 P

SOCIETE MAXI HOUSE
SARL

19، زنقة نواكشوط، حي املغرب 
العربي ت زة

نق2 املقر االجتم عي للشركة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 1( في  املنعقد  للشركة  االستثن ئي 
بكتوبر 1)0) تم االتف ق على م يلي :

نق2 املقر االجتم عي للشركة من 
19 زنقة نواكشوط حي املغرب العربي 
ت زة إلى 8ر زنقة طنجة مكتب ضقم 8 

ت زة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت زة  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

م ضس  ر)  بت ض0خ   (68 ضقم  تحت 

.(0((
للخالصة واإلش ضة.

77 P

قاسمي سرفس
 18 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 بكتوبر 

من شر0ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد ب ملواصف ت الت لية :

التسمية : ق سمي سيرفس.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة من شر0ك واحد.

نج ضة   : االجتم عي  الهدف 

األلومنيوم.
دضهم  00.000ر   : امل ل  ضبس 

فئة  من  حصة  000ر  إلى  مقسمة 

دضهم للحصة الواحدة موزعة   100

بي8 الشرك ء على الشك2 الت لي :

000ر   : كر0م  ق سمي   : السيد 

دضهم للحصة   100 من فئة  حصة، 

الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

سال  إق مة   : االجتم عي  املقر 

حصي8  بيس   1001 ضقم  الجديدة 

سال.

املسير : ق سمي كر0م.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التسجي2  ضقم  بسال  االبتدائية 

ب لسج2 التج ضي ر7))ر.

78 P

SOCIETE MEDICAL WIDTH
SARL

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 ،(0(( م ضس   18 بت ض0خ  ومسج2 

شركة محدودة املسؤولية  تم إنش ء 

والتي تحم2 الخص ئص الت لية :
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 MEDICAL WIDTH  : التسمية 

.SARL

استراد   : االجتم عي  الهدف 

وتسو0ق املعدات الطبية.

 100.000  : الشركة  ضبسم ل 

دضهم.

زنقة  5) مكرض   : املقر االجتم عي 

بكدال،   18 شقة  بو0بال8  جب2 

الرب ط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ت ض0خ التأسيس.

التسيير : تم تعيي8 السيد يوسف 

بوز0دي  محمد  والسيد  الط هية 

كمسيرا8 للشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 

بت ض0خ ب لرب ط  التج ض0ة   املحكمة 

9) م ضس ))0) تحت ضقم 809ر)1.
مقتطف وبي 8

79 P

SEMAFORO CAF
ش.م.م.

تجزئة وبيع األضا�صي، مق ول بشغ ل 
مختلفة، منعش عق ضي

بلوك ر1 ضقم 7 حي املصلى، خنيفرة

تأسيس
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

تأسيس شركة  تم   (0(( م ضس   16

ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :

 SEMAFORO شركة   : التسمية 

.CAF

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

 7 ر1 ضقم  بلوك   : املقر االجتم عي 

حي املصلى، خنيفرة.

األضا�صي،  وبيع  تجزئة   : الغرض 

منعش  مختلفة،  بشغ ل  مق ول 

عق ضي.

 100.000 في  حدد   : الربسم ل 

1000 حصة موزعة  دضهم موزع إلى 

على الشك2 الت لي :

ضشيد كطوا8 : 500 حصة.
اليمي8 اعفي : 500 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد ضشيد كطوا8 واليمي8 اعفي 

ذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الربط 
بخنيفرة  االبتدائية  ب ملحكمة 
ضقم  تحت   (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 
ضقم  التج ضي  السج2   2022/142

.8(99
80 P

 CENTRE DE DÉ -TATOUAGE
MAGNETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر0ك وحيد

9)، ش ضع املخ ز8 شقة ضقم 1، 
بكدال الرب ط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شر0ك وحيد

املؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم   (0(( فبراير   (( يوم  ب لرب ط 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
الخص ئص  ذات  وحيد،  بشر0ك 

الت لية :
 CENTRE DE DÉ -  : التسمية 

.TATOUAGE MAGNETIQUE
شركة محدودة املسؤولية بشر0ك 

وحيد
مركز للعن ية   : الهدف االجتم عي 

التجميلية.
ش ضع   ،(9  : االجتم عي  املقر 

املخ ز8 شقة ضقم 1، بكدال الرب ط.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 ب لسج2 التج ضي.
حدد   : االجتم عي  الربسم ل 
قدضه  مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
10.000 دضهم مقسمة إلى 100 حصة 
 100 منه   الواحدة  قيمة  اجتم عية 
دضهم، جميعه  مكتتبة ومدفوعة من 

طرف السيدة لي8 ب ضادي.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

طرف السيدة لي8 ب ضاديس ملدة غير 

محدودة.

تقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 

الشركة ب لسج2 التج ضي للمحكمة 

م ضس   17 يوم  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 158751.

81 P

PIGMA SYSTEM
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتم عي : 15، ش ضع األبط ل، 

شقة ضقم 8، بكدال، الرب ط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم تأسيس  ب لرب ط،   (0(( فبراير   7

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب لخص ئص الت لية :

 PIGMA SYSTEM : اسم الشركة

شركة محدودة املسؤولية.

مبرمج،   : االجتم عي  الهدف 

ت جر  معلومي ت،  مصمم  محل2، 

الكهرب ئية  اآلالت  تسو0ق  مستوضد، 

والكهروميك نيكية.

ش ضع   ،15  : االجتم عي  املقر 

األبط ل، شقة ضقم 8، بكدال الرب ط.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 ب لسج2 التج ضي.
تم تحديد   : ضبس امل ل االجتم عي 
دضهم   90.000 مبلغ  في  امل ل  ضبس 

ينقسم إلى تسع م ئة حصة اجتم عية 

مكتتب  للحصة  دضهم   100 بقيمة 

الشرك ء  قب2  من  ب لك م2  ومدفوع 

وموزع على الشك2 الت لي :

00ر   : السيد ديبي ه شمي ني يي 

حصة اجتم عية.

السيد حن ط محمد : 00ر حصة 

اجتم عية.

حصة  00ر   : السيدة صب ض نوال 

اجتم عية.

االجتم عية  الحصص  إجم لي 

حصة   900  : امل ل  ضبس  تمث2  التي 

اجتم عية.

ديبي  السيد  تعيي8  تم   : التسيير 

ه شمي ني يي املسير الوحيد للشركة 

لفترة غير محدودة.

تسجي2  تم   : الق نوني  اإليداع 

الشركة في السج2 التج ضي ب لرب ط 

ضقم  تحت   (0(( م ضس   18 بت ض0خ 

.158611

82 P

YAACHI TRANS
ش.م.م.ش.و.

الربسم ل االجتم عي : 100.000 

دضهم

املقر االجتم عي : إق مة 0ر الشقة 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حس 8، 

الرب ط

بمقت�صى الجمع الع م التأسي�صي 

تم   ،(0(( ين ير   (8 بت ض0خ  مؤضخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات شر0ك وحيد ب ملميزات 

الت لية :

 YAACHI شركة   : التسمية 

TRANS ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : الق نوني  الوضع 

مسؤولية محدودة ذات شر0ك وحيد.

الهدف : نق2 البر ئع ب لسي ضات، 

التج ضة، االستيراد والتصدير.

املقر االجتم عي : إق مة 0ر الشقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حس 8،   8

الرب ط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من ت ض0خ تأسيسه .

حدد   : االجتم عي  الربسم ل 

 100.000 في  االجتم عي  الربسم ل 

حصة   1000 على  مقسمة  دضهم، 

موزعة  دضهم للواحدة،   100 بقيمة 

على الشك2 الت لي :

 1000  : الجعب ق  حمزة  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

بسندت مهمة التسيير   : التسيير 

كمسير  الجعب ق،  حمزة  السيد  إلى 

لشركة  محدودة  غير  ملدة  وحيد 

.YAACHI TRANS
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األس �صي  الق نوني  الوضع  تم 
للشركة حسب الفص2 96-05.

في  للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
املحكمة التج ض0ة ب لرب ط في 8 ببر20 

))0) تحت الرقم 876ر)1.
83 P

 GREEN FUTURE REAL
ESTATE

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشر0ك الوحيد

ضبسم له  100.000 دضهم
املقر االجتم عي : ضقم )91 الط بق 

الث ني حي املنزه ح ي م الرب ط
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
 GREEN FUTURE REAL شركة 
املسؤولية  محدودة  شركة   ESTATE
بت ض0خ الوحيد  الشر0ك   ذات 
15 فبراير ))0) ذات املميزات الت لية :

منعش عق ضي.
األشغ ل املتنوعة.

من  مكو8  الشركة  ضبسم ل 
 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000
للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشك2 الت لي :
السيد يونس عب د : 1000 حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيد 

الحسي8 عب د.
سنة   99 مدة الشركة محددة في 
ابتداء من ت ض0خ تسجيله  في السج2 

التج ضي.
بكت بة  الشركة  تسجي2  تم 
ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
وتحت ضقم   (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 

5ر1591.
84 P

 TOP FIVE PRO
S.A.R.L.AU 

تأسيس شركة
 8 ت ض0خ تسجي2 العقد العرفي في 
تحم2  والتي  ب لرب ط   (0(( فبراير 

الخص ئص الت لية :
اللوازم  بيع   : االجتم عي  الهدف 

واملواد املكتبية - معدات مكتبية.

100.000  : الشركة   ضبسم ل 

تمث2  وهي  نقدا،  دضهم)  الف  (م ئة 

دضهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة الواحدة.

 : هي  املش ضكة  حصص  ملكية 

1000 حصة   : السيدة ز0نب بلقر0ني 

بي 100.000 (م ئة بلف دضهم ).

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
شقة  0ر   : ضقم   : املقر االجتم عي 
8 زنقة موالي احمد الوكيلي  حس 8، 

الرب ط.

بلقر0ني  ز0نب  السيدة   : التسيير 

لفترة غير محددة.
 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

.158161

85 P

SOCIETE SABORES 2
SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد   ،(0(( ين ير   19 بت ض0خ  الرب ط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد.

 SABORES 2 SARL  : التسمية 

.AU

خدم ت   : االجتم عي  الهدف 

املط عم.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.

املر0د محمد : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
زنقة   8 شقة  0ر  عم ضة   : املقر 

موالي احمد الوكيلي حس 8 الرب ط.

املسير : املر0د محمد.
 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

ر15807.
86 P

RIF- SAL IMMOBILIER
SARL

الع م  الجمع  قراضات  بمقت�صى 
 (0(( فبراير   (5 بت ض0خ  االستثن ئي 
على  الت لي  التغيير  إدخ ل  تقرض 

الشركة :
إض فة م دة إلى هدف الشركة :

ومحالت  (شقق  العق ضات  تأجير 
تج ض0ة).

االجتم عي  الق نو8  تحيي8  تم 
الس لفة  املقرضات  ب عتب ض  للشركة 

الذكر.
الق نوني  اإليداع  تم  وبذلك 
ب ملحكمة االبتدائية بسال تحت ضقم 

0ر86ر بت ض0خ 8) م ضس ))0).
87 P

OP SERVICES
ش.م.م.

بشر0ك وحيد
الربسم ل االجتم عي : 100.000 

دضهم
املقر االجتم عي : ش ضع مديونة عم ضة 
11، شقة ر1 الط بق الث ني بط نة، سال

 18 بمقت�صى القراض املؤضخ بت ض0خ 
الوحيد  الشر0ك  قرض   (0(1 بكتوبر 
م  م  ش   »OP SERVICES« لشركة 

بشر0ك وحيد م يلى :
 OP لشركة  التج ضي  املقر  نق2 
SERVICES ش م م بشر0ك وحيد من 
ر1  شقة   ،11 عم ضة  مديونة  ش ضع 
إلى زنقة  سال.  الط بق الث ني بط نة، 
 ،7 ضقم  شقة  الث لث  الط بق  عبدة 

بط نة سال.
حذف بعض العن صر من نش ط 

الشركة. 
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
م ضس   (9 بت ض0خ  بسال  االبتدائية 

))0) تحت ضقم : 8)86ر.
88 P

STE AMECTRA
SARL
تأسيس

وضع   (0(( م ضس   11 تم بت ض0خ 
ق نو8 منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ملميزات الت لية :
 STE AMECTRA  : التسمية 

.SARL
الهدف : إصالح ميك نيكي.

صي نة إط ض املركب ت.
ت جر العجالت ب لتقسيط.

األم2،  تجزئة   : االجتم عي  املقر 
ضقم ر1 العط و0ة قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.
 100.000  : االجتم عي  الربسم ل 
دضهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 دضهم موزع ك آلتي :
 850  : : عبد العز0ز هداني  السيد 

حصة.
 150 السيد عبد اللطيف هداني 

حصة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 

عبد العز0ز هداني.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 
ضقم  تحت   (0(( م ضس   (9

.2022/142
السج2 التج ضي : ر518.

89 P

UNITED DENTAL
SARL

على   (0(( فبراير   10 يوم  تم 
الجمع  الزوال  بعد  الث نية  الس عة 
 UNITED لشركة  االستثن ئي  الع م 
املسؤولية  ذات  شركة   DENTAL
دضهم   100.000 ضبسم له   املحدودة 
ومقره  االجتم عي، تجزئة اآلم ل ضقم 
177 العط و0ة، قلعة السراغنة حيث 

تم م يلي :
وتوزيع  استيراد   : نش ط  إض فة 

األجهزة الطبية.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

ضقم  تحت   (0(( م ضس  0ر 

.2022/145

السج2 التج ضي : 651).

90 P

STE BELAFISH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسم له  100.000 دضهم

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

 (0(( فبراير   (8 بت ض0خ  االستثن ئي 

قرضت الشركة م يلي :

للشركة  الرئي�صي  املقر  تحو20 

ش ضع محمد بن عبد هللا   (85  : من 

العك ضي الرب ط.

تعيي8 السيد بألب ض بحمد كمسير 

لدى الشركة ملدة غير محدودة.

بلوك ضقم   : مقر الشركة الجديد 

86 الحوز0ة القنيطرة.

ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  التج ضي 

ب لرب ط بت ض0خ 5) م ضس ))0) تحت 
ضقم 1)رر)1.

ضقم السج2 التج ضي : 189765.

91 P

TACTIVITE
 SARL

املسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس  تم   (0(( م ضس   15 بت ض0خ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

تحم2 الخص ئص الت لية :

.TACTIVITE : التسمية

.SARL : الصفة الق نونية

التج ضة   : االجتم عي  الهدف 

االنت ج  االستش ضة،  االلكترونية، 

السمعي البصري.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.

 500  : الغي ثي  سفي 8  السيد 

حصة.

 : الجلي2  عبد  بن  هدى  السيدة 
500 حصة.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة.

ش ضع   15  : االجتم عي  املقر   
األبط ل شقة 8 بكدال الرب ط.

السيدة هدى بن عبد   : املسيرا8 
الجلي2 والسيد سفي 8 الغي ثي.

تحت  التج ضي  ب لسج2  التقييد 
 (0(( م ضس   (8 بت ض0خ   ((65 ضقم 

ب ملحكمة التج ض0ة ب لرب ط.
السج2 التج ضي ضقم : ر15905.

92 P

SELF-OPTIC SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
بربسم ل قدضه 100.000 دضهم

املقر االجتم عي : ضقم 8 زنقة الص في 
الرب ط

تفو0ت الحصص
الجمع  محرر  في  ج ء  مل   تبع  
 18 بت ض0خ  املنعقد  الع م االستثن ئي 

فبراير ))0) تقرض م  يلي :
 100 بقيمة  حصة   (60 تفو0ت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 
السيد لحني�صي عبد اللطيف لص لح 

السيدة آسية الفرج ني.
 100 بقيمة  حصة   (50 تفو0ت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 
السيد اكروض يوسف لص لح السيدة 

آسية الفرج ني.
الفرج ني  اسية  السيدة  تعيي8 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
تعيي8 السبد اكروض يوسف مسير 
مع  محدودة  غير  ملدة  شر0ك  غير 

إمر ءه الفردي. .
وضع نظ م بس �صي جديد مرفق 

بم  سبق من التعديالت.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
  (0(( ببر20  ف تح  بت ض0خ  ب لرب ط 

تحت ضقم 856ر)1.
و هذا بمث بة مقتطف و بي 8

93 P

GROUPE-RIWAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك واحد 

بربسم ل قدضه 100.000 دضهم

املقر االجتم عي : حي الوف ق زنقة 

الروقي الط بق األول ضقم 8508 تم ضة   

تفو0ت الحصص
الجمع  محرر  في  ج ء  مل   تبع  

بت ض0خ  املنعقد  االستثن ئي  الع م 

18فبراير ))0) تقرض م  يلي :

 100 بقيمة  حصة   1(0 تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

السيد كرف س محمد لص لح السيد 

محمد طه العسري.

 100 بقيمة  حصة   1(0 تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

السيد كرف س محمد لص لح السيد 

نزاض العسري.

 100 بقيمة  حصة   100 تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

السيد كرف س محمد لص لح السيدة 

ز0نب كرف س.

 100 بقيمة  حصة   100 تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

السيد كرف س محمد لص لح السيد 

زكر0 ء كرف س.

 100 بقيمة  حصة   (00 تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

السيد كرف س محمد لص لح السيد 

احمد ابن الخلي2.

 100 بقيمة  حصة   60 تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

السيد كرف س محمد لص لح السيد 

بوثينة العسري.

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد  بشر0ك 

مسؤولية محدودة.

وضع نظ م بس �صي جديد مرفق 

بم  سبق من التعديالت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

 (0(( ببر20  ف تح  بت ض0خ  ب لرب ط 

تحت ضقم 855ر)1.
و هذا بمث بة مقتطف و بي 8

94 P

START ONE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك واحد

بربسم ل قدضه 100.000 دضهم

املقر االجتم عي: تجزئة عي8 عت ضس 

ضقم )10 شقة 8 الط بق الث ني 

الصخيرات

تفو0ت الحصص
الجمع  محرر  في  ج ء  مل   تبع  

 (5 بت ض0خ  املنعقد  الع م االستثن ئي 

م ضس ))0) تقرض م  يلي :

 100 بقيمة  حصة  80ر  تفو0ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

 MULTI-SECTOR GROUP شركة 

Sarl ممثلة من طرف مسيره  السيد 

السيد  لص لح  زنيبر  نبي2  محمد 

االدضي�صي  العمراني  محمد  سيدي 

العب �صي. 

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

ذات مسؤولية محدودة  من شركة  

ذات  شركة  إلى  واحد  بشر0ك 

مسؤولية محدودة.

زنيبر  نبي2  محمد  السيد  عزل 

السيد  تعيي8  و  كمسير  منصبه  من 

االدضي�صي  العمراني  محمد  سيدي 

العب �صي كمسير للشركة مع امر ئه 

الفردي على جميع وث ئق الشركة. 

وضع نظ م بس �صي جديد مرفق 

بم  سبق من التعديالت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   (0(( ببر20   08 بت ض0خ  بتم ضة  

ضقم )781.
و هذا بمث بة مقتطف و بي 8

95 P
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 FUTUR EXPERT SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بت ض0خ الشرك ء  قراض   بموجب 

)) فبراير ))0)  تقرض تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة. و تبع  لذلك 

منصف  السيد  من  تتكو8  فإنه  

اخميم و السيدة ن جية بلفاللي.

 FUTUR  : الشركة  تسمية 

.EXPERT SARL

: خدم ت متنوعة  نش ط الشركة 

في املج ل امل لي.

زنقة  مكرض   1(  : الشركة  مقر 

لبن 8 ضقم ر حي املحيط الرب ط.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثه  الفعلي.
دضهم    100.000  : امل ل  ضبس 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

دضهم للواحدة. 

السيد منصف اخميم  :  التسيير 

تسيير  بلفاللي  ن جية  السيدة  و 

مزدوج.

اخميم منصف  السيد   التوقيع 

و السيدة ن جية بلفاللي توقيع منفرد.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 159157.
و هذا بمث بة مقتطف و بي 8 

96 P

STE CJAK
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي للجمع الع م 

 CJAK SARL AU غير الع دي لشركة
تقرض  بسال   (0(( م ضس   7 بت ض0خ 

م يلي :

للشركة  التج ضي  النش ط  تغيير 

ليصبح النش ط املزاول فعلي  ك آلتي :

املعدات  بنواع  جميع  تسو0ق 

واملعدات الصن عية.

وعدات  املالبس  مستلزم ت 

الحم ية.

األعم ل املتنوعة بو البن ء.

األث ث ولوازم املفروش ت.

الق نو8  من   ( الفص2  تعدي2 

األس �صي للشركة.

تعدي2 الق نو8 األس �صي للشركة.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  لإليداع 

م ضس  0ر  بت ض0خ  لسال  االبتدائية 

))0) تحت ضقم رر76ر.

97 P

 BYBAT INTERNATIONAL

AFRIQUE
شركة مس همة مبسطة

السج2 التج ضي ب لداض البير ء 
ضقم 67).880

مواءمة النظ م األس �صي للشركة مع 
الق نو8 0).19

الجمع  محرر  بموجب 

بت ض0خ املنعقد  ع دي  الغير   الع م 

 BYBAT لشركة   (0(( فبراير   (8

 INTERNATIONAL AFRIQUE
دضهم،  00.000ر  ضبسم له   ش.م.م.، 

مقره  ب لداض البير ء، برج كريسط ل 

الداض   A5-1 العم ضة   8 الط بق   ،1

ش ضع   ،  BP16013 م ض0ن   البير ء 

سيدي محمد بن عبد الـله ومسجلة 

البير ء  ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة 

تحت ضقم 67)880، تقرض م يلي :
الق نو8  الشركة ألحك م  إخر ع 
املعدل واملكم2 للق نو8   19.(0 ضقم 
العنوا8  إلغ ء  بعد   05.96 ضقم 

الخ مس عشر من الق نو8 17.95.

جديد  بس �صي  نظ م  اعتم د 

ضقم  الق نو8  بحك م  مع  منسجم 

 05.96 الق نو8  تعدي2  بعد   19.(0

وتكميله.

تحو20 املقر الرئي�صي للشركة إلى :

 Bridge CFC Lot 58 2eme étage,

 Core 3, quartier Casa Anfa Hay

.Hassani Casablanca 20250

 Ali السيد  تعيي8  تأكيد 
BENCHEQROUN ضئيس  للشركة.

استمرت  القراضات،  لهذه  نتيجة 

شركة  شك2  في  الوجود  في  الشركة 

األسهم املبسطة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

البير ء  ب لداض  التج ض0ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 

8ر8195.
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ATOS IT SERVICES
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر0ك الوحيد

السج2 التج ضي ب لداض البير ء ضقم 

ر88190
ز0 دة ضبس امل ل

وفق  لقراض الشر0ك الوحيد املؤضخ 

لشركة   (0(( م ضس   10 في  املؤضخ 

ذات  شركة   ATOS IT SERVICES

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
دضهم،   100.000 ضبسم له   الوحيد، 
ك زانيرشوض  البير ء،  ب لداض  مقره  

سيدي  ش ضع القدس،   ،1100 ب ضك 

معروف ومسجلة ب ملحكمة التج ض0ة 

ر88190،  تحت ضقم  ب لداض البير ء 

تقرض م يلي :
بمبلغ  امل ل  ضبس  ز0 دة 

إصداض  طر0ق  عن   97.(50.000

 1000 سهم  جديدا بقيمة   97.(50

ومدفوع  به  مكتتب  للسهم  دضهم 

ب لك م2 :

نقدا حتى 60.000.000 دضهم.
من خالل تعو0ض بعض الديو8 

واملستحقة  النقدية  املؤكدة، 

بمبلغ  الشركة  في  الوحيد  للشر0ك 

50.000).7ر دضهم.

تم تحديد ضبس  بعد هذا القراض، 

دضهم  50.000ر.97  في  م ل الشركة 

بقيمة  سهم  50ر.97  إلى  مقسمة 

1.000 دضهم.

7 من النظ م  و   6 تعدي2 امل دتي8 

األس �صي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

البري ء بت ض0خ 9) م ضس ))0) تحت 
ضقم 819516.

املسير

99 P

STE DELTA OCEAN

.S.A
تعديالت ق نونية

االستثن ئي  الع م  الجمع  اثر  على 

ملس همي   ،(0(( م ضس   (9 بت ض0خ 

مجهولة   ،DELTA OCEAN شركة 

االسم، الب لغ ضاسم له  15.000.000 

دضهم، الك ئن مقره  ب لعيو8 املر�صى 

العيو8، تقرض م  يلي :

بسهم  من  سهم   86.(17 تفو0ت 

السيدة حم ش نسر0ن لف ئدة السيد 

حم ش محمد ي سر.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 
الربط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو8 

تحت ضقم   ،(0(( بت ض0خ ف تح ببر20 

.2022/888
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STE RYNZI
S.A.R.L D’AU

تعديالت ق نونية
الواحد  املس هم  قراض  إثر  على 

ملس هم   ،(0(( م ضس   17 بت ض0خ 

ذات  شـركة    »RYNZI« شركة 

املسؤولية املحـدودة بمس هم واحد، 

دضهم   100.000 ضبسمـ له   البـ لغ 

والكـ ئن مقره  : حي الوحدة، التجزئة 
البحر0ة ، ضقم 178، املر�صى، العيو8، 

تقـرض:

تفو0ت 1.000 حصة من حصص 

لف ئدة  لعديداوي   ض�صى  السيد 

السيد محمد الطو20.

ليشم2  الشركة  النش ط  تغيير 

األنشطة الت لية: تسو0ق، توزيع ك فة 

الغي ض  قطع  واملستلزم ت  املنتج ت 

تصدير،  استيراد،  الصيد،  ومراكب 

املنتج ت  بنواع  جميع  وبيع  شراء 

الخ م  واملواد  واملعدات  واملواد 

بشك2  والبر ئع  والسلع  واألشي ء 

املتعلقة  تلك  خ ص  وبشك2   ، ع م 

بصن عة وتج ضة الصيد....الخ

الطو20  محمد  السيد  تعيي8 

كمسير وحيد لشركة .
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كتـ بة  لدى  القـ نوني  اإليداع  تم 
الرـبط ب ملحـكمة االبتدائية ب لعيو8 
))0)،  تحت ضقم  بتـ ض0خ ف تح ببر20 

.883/2022
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STE ASWAK DAKHLA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ت سيس شركة

تم وضع   (0(( م ضس   (9 بت ض0خ 
ق نو8 منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات املميزات الت لية :
 ،ASWAK DAKHLA  : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.
الغذائية  املواد  تج ضة   : الهدف 

ب لجملة والتقسيط.
الراسم ل : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  دضهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  دضهم   100 فئة 

ك التي :
السيد  حسي8 ملجيد  800 حصة.
السيد العربي بوهي   800 حصة.

السيد جواد همة  00) حصة.
الحكونية  زنقة   : االجتم عي  املقر 

تجزئة ضقم 18 الداخلة.
السيد  طرف  من  تسير   : االداضة 

جواد همة ملدة غير محددة.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
 ،(0(( م ضس   (9 بت ض0خ  ب لداخلة 
السج2   ،2022/560 ضقم  تحت 

التج ضي ضقم ر116).
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STE DILIGOR
 EXPERTISE COMPTABLE- AUDIT -

CONSEIL
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
 SIEGE : BUREAU 7 RESIDENCE DEUX
 PALMIERS ANGLE AVENUE DES FAR

 N°44 ET RUE MAAMORA N°162
KENITRA

TEL : 05.30.00.89.84

 STE LUXE AUTO
DETALLING

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  وضع  تم  قد  القنيطرة 

الخص ئص  تحم2  لشركة  االس �صي 

الت لية :

 STE LUXE AUTO  : التسمية 

.DETALLING

ذات  شركة   : الق نوني  الصفة 

مسؤولية محدودة.

غس2   : االجتم عي  الهدف 

غي ض  قطع  وشراء  بيع  السي ضات 

السي ضات والدضاج ت.

املش ضكة املب شرة وغير املب شرة في 

جميع العملي ت امل لية واملنقولة وفي 

جميع املنشآت التج ض0ة والصن عية .
ضاسم ل : 100.000 دضهم مقسمة 

دضهم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة موزعة على الشك2 الت لي :

 500 االدضي�صي  الس لمي  لالملي ء 

حصة.

لحسن قدي 500 حصة.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 في السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

طنجة  ش ضع   : االجتم عي  املقر 

 1 ضقم  متجر   15 ضقم  امير  اق مة 

القنيطرة.

الس لمي  لالملي ء   : التسيير 

االدضي�صي.

التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

1ر688.
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                                             STE PATISSERIE

DAR EL BACHA
SARL

بت ض0خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم ت سيس شركة   ،(0(( م ضس   11

بشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص  تحم2  والتي  وحيد 

الت لية:

 PATISSERIE DAR EL : التسمية 

.BACHA

.SARL : الصفة الق نونية

متجر   : االجتم عي  الهدف 

الحلو0 ت.
ضاسم له  : 100.000 دضهم مقسم 

دضهم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة موزعة بي8 الشرك ء 

على الشك2 الت لي :

 700 السيد عص م ايت الصديق 

حصة.

00ر  الهرشومي  زكية  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
تجزئة   8 ضقم   : االجتم عي  املقر 

الحمد الصخيرات تم ضة.

ايت  عص م  السيد   : املسير 

الصديق.

املسير : السيدة زكية الهرشومي.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

7)58ر1.
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STE AOUITA SINGUEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
 (8 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

م ي 1)0)، تم ت سيس شركة عو0طة 

سنغ ل  AOUITA SINGUEL، شركة 

ذات مسؤولية محدودة.

الراسم ل : 100.000 دضهم.

: ش ضع والد عمير  املقر االجتم عي 

بكدال ضقم 88 الرب ط.

للبن ء  الكبرى  االشغ ل   : الهدف 

وبعم ل متنوعة.

الداخلية  الفر ءات  تهيئة 

والخ ضجية واملن طق الخرراء.

والجبس  الكهرب ء  بعم ل 

والصب غة والسب كة.

استيراد وتصدير.
: السيد الس حلي العربي  الشرك ء 

8رر حصة.
ررر  االله  الس حلي عبد  السيد 

حصة.
ررر  ي سي8  حميدي  السيد 

حصة.
التسيير : الس حلي العربي.

السنة امل لية : 5 بكتوبر 1)0).
السج2 التج ضي : 155087.

105 P

STE CARTINPHO
SARL AU

ضاسم له  : 500.000 دضهم
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرض 
ديسمبر   10 للشركة واملنعقد بت ض0خ 

))0) التغييرات الت لية :
للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20 
من حي الغزالي ش ضع حم 8 شرق وي 
تم ضة الى  ر1)  زنقة برج الذهب ضقم 
سعودي  عربي  زنقة  سين   ابن  حي 

وليبي  ضقم رر تم ضة.
بقسم  الق نوني  االيداع  تم 
بت ض0خ ب لرب ط  التج ضي   السج2 

 5 ابر20 ))0).
106 P

 ECOLE MAROCAINE
D'INGENIERIE

شركة مجهولة  اإلسم 
ذات مجلس اإلداضة الجم عية

 وذات مجلس الرق بة الجم عية
 ضاسم له  : 6.000.000 دضهم

مقره  االجتم عي : 8ر ش ضع عمر 
ابن الخط ب بكدال

 الرب ط
تعيي8 عرو جديد بمجلس االداضة 
الجم عية وت كيد ضئيس مجلس 

االداضة الجم عية في مه مه
ب لرب ط  املؤضخ  للمحرر  تبع  
مجلس  قرض   ،(0(( فبراير   5 يوم 
 ECOLE لشركة  الجم عية  الرق بة 
 MAROCAINE D’INGENIERIE
شركة مجهولة ذات مجلس   ،EMG
مجلس  وذات  الجم عية  االداضة 

الرق بة الجم عية م  يلي :
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االعتراف واملوافقة على استق لة 
من ابتداء  جم ع  مصطفى   السيد 
 5 فبراير ))0)، من مهمته كعرو في 
مجلس االداضة الجم عية ومنحه ابراء 

ذمة ك م2 ونه ئي الداضته.
الفزازي  هن ء  السيدة  تعيي8 
بحي  تقطن  والتي  الجنسية  مغربية 
والح ملة  بلقصيري   6 ضقم  الش وي 
ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
في  جديدة  كعروة   ،GN145074
مجلس االداضة الجم عية تح2 مح2 
املستقي2،  جم ع  مصطفى  السيد 

واالشه د على قبوله .
بوع مي  ادضيس  السيد  ت كيد 
االداضة  ملجلس  كرئيس  مه مه  في 
نه ية  في  ستنتهي  ملدة  الجم عية 
االجتم ع الع م الذي يجب ب8 يصدض 
حكم  بشأ8 حس ب ت السنة امل لية 

املنتهية في 1ر بغسطس ر)0).
تم االيداع الق نوني لدى املحكمة 
م ضس   (8 يوم  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0)، تحت ضقم )5رر)1.
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 STE CONCEPT PERMA
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقره  االجتم عي : 15 ش ضع االبط ل 

شقة ضقم 8، اكدال الرب ط
ت سيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لرب ط 
ت سيس  تم   ،(0(( فبراير   7 يوم 
ذات  املسؤولية،  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
 CONCEPT PERMA  : التسمية 
DESIGN، شركة محدودة املسؤولية.
االستش ضات   : االجتم عي  الهدف 
الزضاعة  في  تقني  مستش ض  االداض0ة، 

املستدامة.
واداضة  انش ء  وضع،  الوس طة، 

املس ح ت الخرراء.
املقر االجتم عي : 8 ش ضع االبط ل، 

شقة ضقم 15 بكدال الرب ط.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 ب لسج2 التج ضي.

حدد   : االجتم عي  الراسم ل 
قدضه  مبلغ  في  الشركة  ضاسم ل 
10.000 دضهم ينقسم الى 100 حصة 
 100 منه   الواحدة  قيمة  اجتم عية 
دضهم جميعه  مكتتبة ومدفوعة من 

طرف الشرك ء ومقسمة كم  يلي :
السيد ج ك اليكسيس برن ندف .. 

50 حصة اجتم عية.
 ... السيدة سل�صي ب ضب ضا م ك الي 

50 حصة اجتم عية.
االجتم عية  الحصص  املجموع 
100 حصة  مكونة لراسم ل الشركة 

االجتم عية.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
 ALEXIS BERNARD السيد  طرف 
 CELECE MAGALI Fوالسيدة 
في  مسيرا8  بصفتهم    ،BARBARA

االداضة ملدة غير محدودة.
تقييد  تم   : الق نوني   االيداع 
الشركة ب لسج2 التج ضي للمحكمة 
م ضس   (8 يوم  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0)، تحت ضقم ر15901.
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STE SRA IMMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقره  االجتم عي : ضقم 0) ش ضع 
واد ز0ز ط بق تحت االض�صي اكدال 

الرب ط
ت سيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لرب ط 
ت سيس  تم   ،(0(( فبراير   7 يوم 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
شركة   SRA IMMO  : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة.
الهدف : االنع ش العق ضي.

ش ضع   (0 ضقم   : االجتم عي  املقر 
اكدال  االض�صي  تحت  ط بق  ز0ز  واد 

الرب ط.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 ب لسج2 التج ضي.

حدد   : االجتم عي  الراسم ل 
 100.000 ضاسم ل الشركة في قيمة 
حصة   1000 الى  مقسمة  دضهم 
 100 منه   الواحدة  قيمة  اجتم عية 
دضهم جميعه  مكتتبة ومدفوعة من 

طرف الشرك ء ومقسمة كم  يلي :
حصة   500  .. السيد ضشيد ملهوض 

اجتم عية.
 500  ... شه بي  عدن 8  السيد 

حصة اجتم عية.
االجتم عية  الحصص  مجموع 
 1000 االجتم عي  للراسم ل  املكونة 

حصة اجتم عية.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.
التسيير : يعي8 السيد ضشيد ملهوض 
في  كمسر0ن  شه بي  عدن 8  والسيد 

االداضة ملدة غير محدودة.
تقييد  تم   : الق نوني  االيداع 
الشركة ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة 
م ضس  ر  يوم  ب لرب ط  االبتدائية 

))0)، تحت الرقم 1)ر158.
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 IT AUTOMATION OPS
 SARLAU

 (( محرض   عرفي  عقد  بمقت�صى 
م ضس ))0)، تم تكو0ن نظ م بس �صي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر0ك وحيد  خص ئصه  ك لت لي:
 IT AUTOMATION   : التسمية 

.OPS
تم ضس الشركة األهداف  الهدف: 

الت لية:
بجهزة  وتشغي2  وإنت ج  تصميم 

الكمبيوتر واملنتج ت اإللكترونية.
زنقة   17 عم ضة  االجتم عي  املقر 
 5 الط بق   18 محمد ملدوض شقة ضقم 

املحيط الرب ط.
 100.000 االجتم عي:  امل ل  ضبس 
حصة قيمة   1000 دضهم مقسم إلى 

ك2 واحدة م ئة دضهم 100.
هيتم  تم تعيي8 السيد   التسيير: 
السوي�صي الح ملة لبط قة التعر0ف 
كمسير   H447394 ضقم   الوطنية 

وحيدللشركة وملدة غير محدودة.

امللف  تم وضع  الق نوني  اإليداع 
الق نوني لدى كت بة الربط املحكمة 
التج ض0ة ب لرب ط تحت ضقم السج2 

التج ضير))159. 
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STE ISRAE AGRI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر0ك وحيد

ضاسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : دواض اوالد منصوض 
سيدي محمد لحمر سوق االضبع ء 

الغرب اقليم القنيطرة
ت سيس شركة

بت ض0خ العرفي  للعقد   تبع  
قواني8  وضع  تم   (0(( م ضس  ر)   
 STE ISRAE AGRI SARL الشركة 

AU، ذات املميزات الت لية :
.STE ISRAE AGRI : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة بشر0ك وحيد.

املوضوع : بيع املبيدات الحشر0ة.
: دواض اوالد منصوض  املقر الرئي�صي 

سيدي محمد لحمر.
الربسم ل : 100.000 دضهم.
التسيير : الصديق خر0خير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسجي2 الرسمي ب ملص لح االداض0ة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
8 ابر20  بسوق االضبع ء الغرب بت ض0خ 

))0)، تحت ضقم 2022/45.
111 P

STE ALPHA MAN POWER
SARL

استق لة مسير للشركة 
وتعيي8 مسير جديد

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 8) م ضس ))0) تقرض م  يلي :

بلحسن  عدن 8  السيد  استق لة 
وتعيي8  للشركة  مسير  منصب  من 
كمسير  الحديوي  سفي 8  السيد 

جديد للشركة.
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تحديث الق نو8 الداخلي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

 ،(0(( ابر20   5 بت ض0خ  ب لقنيطرة 

تحت ضقم 90988.
ملخص قصد النشر

112 P

 STE CLIENT BOOST
AGENCY

SARL
ضقم السج2 التج ضي :  ر15909

تكو0ن شركة محدودة املسؤولية 
ب لرب ط  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 

وضع  تم   ،(0(( فبراير   17 بت ض0خ 

القواني8 األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :

الهدف:

اداضة اعم ل.

االتص الت والتسو0ق.

التصو0ر والتحر0ر واإلنت ج.

ش ضع موالي ضشيد الط بق  املقر: 

حس 8  ر  الشقة   (( عم ضة  األول 

الرب ط.
بم    امل ل  ضبس  حدد  امل ل:  ضبس 

قدضه 100.000 دضهم.

غير  ملدة  الشركة  تداض  التسيير: 

محدودة من طرف: 

 يونس االدضي�صي  

بكت بة  تم  الق نوني:  لإليداع 

ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   (9 بت ض0خ 

99رر)1.

113 P

 STE AFRAH RYAD GASTON
 GALI
SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS

RC N° : 72337

الرفع من ضاسم ل الشركة
اض فة مسير جديد للشركة

بمقت�صى عقد عرفي حرض ب لرب ط 

في 10 فبراير ))0)، قرض الجمع الع م

 AFRAH RYAD االستثن ئي لشركة   

ش.م.م.ش.و.،   ،GASTON GALI
مقره   دضهم،   1.000.000 ضاسم له  

الرم 8 قط ع   15 الرئي�صي في الرب ط 

9 بلوك 6 حي الر0 ض الرب ط م  يلي :

الز0 دة من ضاسم ل الشركة بمبلغ 

9.000.000 دضهمن من بج2 ضفعه الى 

من خالل  دضهم،   10.000.000 مبلغ 

اجتم عية  وحدة   90.000 إنش ء 

100 دضهم لك2 منه  على  جديدة من 

النحو الت لي :

8.000.000 دضهم من قب2 حس ب 

سليمة  السيدة  الفردي،  الشر0ك 

وتحر0ره   نقدا  لالشتراك  واعز0زي، 

عن طر0ق التعو0ض.

خالل  من  دضهم   5.000.000

دخول شر0ك جديد، السيدة خديجة 

وتحر0ره   نقدا  لالشتراك  بوغر0ن، 

ب لك م2 عند االشتراك.

من   7 وامل دة   6 امل دة  تحديث 

النظ م االس �صي للشركة :

الوحدات االجتم عية :

 ... واعز0زي  سليمة  السيدة 

50.000 وحدة اجتم عية.

 ... بوغر0ن  خديجة  السيدة 

50.000 وحدة اجتم عية.

املجموع ... 100.000 وحدة.

عدد الحصص النقدية :

.... املبلغ  السيدة سليمة واعز0زي 

نقدا 5.000.000 دضهم.

السيدة خديجة بوغر0ن .... املبلغ 

نقدا 5.000.000 دضهم.

املجموع .... 10.000.000 دضهم.

بوغر0ن  خديجة  السيدة  تعيي8 

مسيرة جديدة للشركة لتصبح اداضة 

قب2  من  ب الشتراك  الشركة  وتسيير 

والسيدة  واعز0زي  سليمة  السيدة 

خديجة بوغر0ن لفترة غير محددة.

لدى  الق نوني  االيداع  تم  وقد 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

 ،(0(( فبراير   (( بت ض0خ  ب لرب ط 

تحت ضقم 898ر)1.

114 P

 STE PROMOTYPE

SARL AU

بموجب العقد بت ض0خ 0) ديسمبر 

1)0)، قرض الجمع للشركة م  يلي :

الفسخ املسبق للشركة.

السيد  للشركة  املصفي  تعيي8 

عبد الرحيم مجيد.

املحكمة  لدى  االيداع  تم  لقد 

م ضس   16 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0)، تحت ضقم ر)0ر)1.

115 P

TAMARAT LILBINAA

SARL

ت سيس شركة

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

))0)، تم ت سيس شركة   18 م ضس 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

 TAMARAT  : التج ضي  االسم 

.LIlBINAA SARL

البن ء   : االجتم عي  الهدف 

واألشغ ل مختلفة.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  ت ض0خ  من  النه ئي  التأسيس 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

لالي قوت  ش ضع   61  : املقر 

البير ء.

املسير : عوادة عبد الحليم.

 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

8795ر5.

116 P

ديوا8 االست ذ محمد بلخيري 

موثق

مقره  : )8 ش ضع الدضفوفي الط بق االول شقة 

ضقم 6 وجدة

ه تف : 8.70).6.68ر.05

 STE COMPTOIR DES VINS

 DE L'ORIENTAL
SARL

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

 ،(0(1 اكتوبر   7 بت ض0خ  االستثن ئي 

نسخة منه وضعت بمكتب االست ذ 

قرض  بوجدة،  موثق  محمد  بلخيري 

املسؤولية  ذات  الشركة  شرك ء 

مقره   والك ئن  املسم ة  املحدودة 

االجتم عي ضيعة بر0  صندوق البريد 

87ر مداغ.

 10.000 ضفع ضاسم ل الشركة من 

تغيير  دضهم   (.000.000 الى  دضهم 
الق نو8  تحيي8  الشركة،  موضوع 

االس س، نق2 املقر االجتم عي.

تم االيداع الق نوني لدى مصلحة 

االبتدائية  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

بت ض0خ  700 ضقم  تحت   ب برك 8 

 ر ديسمبر 1)0).
للخالصة والنشر

االست ذ محمد بلخيري

118 P

ديوا8 االست ذ محمد بلخيري 

موثق

مقره  : )8 ش ضع الدضفوفي الط بق االول شقة 

ضقم 6 وجدة

ه تف : 8.70).6.68ر.05

 STE COTEAUX DE SAIDIA
SARL

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

 ،(0(1 اكتوبر   6 بت ض0خ  االستثن ئي 

نسخة منه وضعت بمكتب االست ذ 

قرض  بوجدة،  موثق  محمد  بلخيري 

املسؤولية  ذات  الشركة  شرك ء 

 LES COTEAUX املحدودة املسم ة  

 (.000.000 ضاسم له    DE SAIDIA

االجتم عي  مقره   والك ئن  دضهم، 

ضيعة بر0  صندوق البريد 87ر مداغ 

م  يلي :
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 ALFONSI التصر0ح بوف ة السيدة

تغيير   GABRIELLE GEORGETTE
الق نو8  تحيي8  الشركة،  موضوع 

االس �صي للشركة.

تم االيداع الق نوني لدى مصلحة 

االبتدائية  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

بت ض0خ 1ر6  ضقم  تحت   ب برك 8 

 ر نوفمبر 1)0).
للخالصة والنشر

االست ذ محمد بلخيري

119 P

ائتامنية البغيل

محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتامنية الشامل افينور

أشغال املحاسبة

مقر : 9 شارع فاس الطابق االول، رقم 1، طنجة

الهاتف والفاكس : 05.39.93.21.67

املحمول : 06.61.17.09.80

fiduciairebghiel@gmail.com : العنوان

STE LAASSEL PROPERTY
SARL

السج2 التج ضي ضقم : 87)0ر

نق2 املقر االجتم عي للشركة
تعدي2 الق نو8 االس �صي

الشر0ك  قراض  محرر  بمقت�صى 

 STE  : املسم ة  للشركة  الوحيد 

 ،LAASSEL PROPERTY SARL

شركة محدودة املسؤولية ، ضاسم له  

مقره   والك ئن  دضهم   100.000

داض  اق مة  ط ضق  جب2  االجتم عي 

بت ض0خ  انعقد  طنجة   (1 ضقم  الفرح 

ر1 ين ير )01) وتقرض :

ك 8  الذي  االجتم عي  املقر  نق2 

داض  اق مة  ط ضق  جب2  ش ضع  س بق  

العنوا8  الى  طنجة   (1 ضقم  الفرح 

الجديد الك ئن ش ضع الحسن II اق مة 

الفيح ء ضقم ) طنجة.

لدى  انج زه  تم  الق نوني  االيداع 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

بطنجة، بت ض0خ ) م ضس )01)، تحت 

ضقم 991)10.
مستخرج مط بق لالص2

البغي2 محمد كم ل

120 P

STE IMPRIMERIE M.Z
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر0ك وحيد
وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ذات  لشركة  االس �صي  الق نو8 
وحيد  بشر0ك  محدودة  مسؤولية 

ب لخص ئص الت لية :
شركة امبريميري م.ز،   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
مسؤولية   : الق نوني  الشك2 

محدودة بشر0ك وحيد.
بعم ل   : االجتم عي  الهدف 

الطب عة.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيله  ب لسج2 التج ضي.
املسير : السيد اليزيدي محمد.

التوقيع : السيد اليزيدي محمد.
الراسم ل : 100.000 دضهم موزع 

على الشك2 الت لي :
اليزيدي محمد 1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.
 (09 ضقم   : االجتم عي  العنوا8 
زنقة ام الصف ء قط ع القدس شطر 

8 العي يدة سال.
من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 1ر ديسمبر.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  ضقم 
 (1 بت ض0خ  5667ر  بسال  االبتدائية 

م ضس ))0).
121 P

STE YACOUT TRANSFERT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر0ك وحيد

ضاسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : 171 سكتوض ) 

تجزئة 50 حي املسيرة ) تم ضة
ت سيس شركة

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  وضع  تم   (0(( م ضس  ر) 
املسؤولية  ذات  للشركة  االس �صي 
تتميز  والتي  املحدودة بشر0ك وحيد 

بم  يلي :

التسمية : شركة ي قوت طرانسفير 
بشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
مسير  ب لعمولة  وكي2   : الهدف 

شركة.
املدة : حددت في 99 سنة، انطالق  
السج2  في  التسجي2  ت ض0خ  من 

التج ضي.
 ( سكتوض   171  : املقر االجتم عي 

تجزئة 50 حي املسيرة تم ضة.
في  حدد   : االجتم عي  الراسم ل 
الى  مقسمة  دضهم   100.000 مبلغ 
 100 بثمن  اجتم عية  حصة   1000

دضهم في حوزة  :
 ..... صط حي  الع لي  عبد  السيد 

1000 حصة.
من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 
ك2  من  ديسمبر  1ر  الى  ين ير  ف تح 

سنة.
التسيير  : تسير الشركة من طرف 
السيد عبد الع لي صط حي ملدة غير 

محدودة.
الربح  من   %  5 يقتطع   : الربح 
الص في في ك2 سنة من اج2 تكو0ن 

االحتي ط الق نوني.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
 (0(( ابر20   6 في  ب لرب ط  التج ض0ة 
ضقم  تحت  التج ضي  ب لسج2 

ر598ر1.
122 P

 MASTER SAFE
 S.A.R.L

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
النظ م  إنش ء  تم  ين ير))0)،   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
النحو  على  وخص ئصه    ، محدودة 

الت لي:
.MASTER SAFE   :السم

ذات  شركة  الق نوني:  الشك2 
مسؤولية محدودة.

من  الغرض  الشركة:  هدف 
الشركة هو:

بتوفير  املتعلقة  األنشطة  جميع 
الخدم ت األمنية.

الحراسة واملراقبة.

ونق2  الحثية  األنشطة  -جميع 

األموال.

واملواد  واألشخ ص  البر ئع 

الثمينة.
زنقة واد   8 ضقم   : املقر اإلجتم عي 
اكدال   7 شقة  الث لت  الط بق  ز0ز 

الرب ط.

تأسيس  من  سنة   99 املدة: 

الشركة.

الربسم ل االجتم عي:100000.00 

حصة   1000 إلى  مقسم  دضهم 

دضهم   100 فئة  من  اجتم عية 

للواحدة محرضة من طرف الشرك ء:

0.00رر  الت يب  ف طمة  السيدة 

حصة.

السيدة ضج ء العال نوي   0.00رر 

حصة.

80.00ر  العثم ني   وليد  السيد 

حصة.

السيدة  تعيي8  تم  التسيير: 

ف طمة الت يب والسيد وليد العثم ني   

كمسيرين للشركةملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ديسمبر من  1ر  ف تح ين ير وتنتهي في 

ك2 سنة .

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج ض0ة  املحكمة   ضبط 

تحت  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 
ضقمر15850بت ض0خ 9 م ضس))0).

123 P

 CLEAN NEST
S.A.R.L 

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

النظ م  تم إنش ء  فبراير))0)،   10  

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

النحو  على  وخص ئصه    ، محدودة 

الت لي:

 . CLEAN NEST  :االسم

ذات  شركة  الق نوني:  الشك2 

مسؤولية محدودة.

من  الغرض  الشركة:  هدف 

الشركة هو:
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تنظيف وتجديد بسطح األضضي ت 

عن طر0ق التبلوض، التجر0د، الشمع، 

التلميع.

على  الزج جية  األسطح  تنظيف 

الحواجز،  (النوافذ،  واحد  مستوى 

املراي ، إلخ) . 

امللحق ت  وتجديد  تنظيف 

 ، الحق ئب   ، الربس  (سم ع ت 

للط ئرات  الداخلية  لألجزاء  إلخ) 

والسي ضات والقط ضات وم  إلى ذلك .

(غرف  املب ني  وتطهير  تنظيف 

التبريد).
زنقة واد   8 ضقم   : املقر االجتم عي 
اكدال   7 شقة  الث لت  الط بق  ز0ز 

الرب ط.

تأسيس  من  سنة   99 املدة: 

الشركة.

الربسم ل االجتم عي:100000.00 

حصة  إلى1000  مقسم  دضهم 

دضهم   100 فئة  من  اجتم عية 

للواحدة محرضة من طرف الشرك ء:

0.00رر  الت يب  ف طمة  السيدة 

حصة.

0.00رر  قرة    محمد  السيد 

حصة.

80.00ر  العثم ني   وليد  السيد 

حصة.

السيدة  تعيي8  تم  التسيير: 

ف طمة الت يب والسيد وليد العثم ني  

كمسيرين للشركة ملدة غير محددة.

من  :تبتدئ  االجتم عية  السنة 

ديسمبر من  1ر  ف تح ين ير وتنتهي في 

ك2 سنة. 

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج ض0ة  املحكمة   ضبط 

تحت  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 
ضقم158951بت ض0خ 8) م ضس))0).

124 P

STE. PORTE SANTE MAROC
SARL AU

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

ب لرب ط تم تأسيس   (0(( ين ير   (5 

شركة تحم2 الخص ئص الت لية :

 PORTE SANTE  : التسمية 
.MAROC SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتم عي : 
لعالج  خ ضجية  خدم ت  تقديم 

املر�صى األج نب.
وسيط بي8 مراكز العالج واملر�صى 

األج نب.
ب ملؤسس ت  تمر0ن  تقديم 

التعليمية العلي .
الخدم ت  ك2  وتصدير  استيراد 

الخ صة بنش ط الشركة.
املع مالت  جميع  في  ع م  وبشك2 
والصن عية  والتج ض0ة  امل لية 
مب شر  بشك2  واملتعلقة  والعق ضات 
األغراض  من  بي  إلى  مب شر  غير  بو 
املذكوضة بعاله بو بي ذات صلة بو م  

ش به ذلك.
: عم ضة بدض ش ضع  املقر اإلجتم عي 
ديوض الج مع   5 شقة ضقم   ( الحسن 

الرب ط.
املدة : 99 سنة.

مقسم   100000.00  : امل ل  ضبس 
إلى 1000 حصة من فئة 100دضهم.

للسيد ط هيري موالي   : التسيير 
الحسن ملدة غير محدودة.

السنة امل لية : تبدب من ف تح ين ير 
إلى 1ر ديسمبر.

لف ئدة   %  5 بعد خصم   : األضب ح 
اإلحتي ط الق نوني الف ئض يتصرف 

به حسب قراض الشرك ء.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

186865 بت ض0خ 0) بكتوبر 0)0).
125 P

MLK TRAV
SARLAU

الربسم ل : 100.000.00 دضهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر0ك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي بسال بت ض0خ 
تم وضع الق نو8   ،(0(( م ضس   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
ذات  وحيد  بشر0ك  املحدودة 

الخص ئص الت لية :

 MLK  : اإلجتم عية  التسمية 
.TRAV

الهدف اإلجتم عي :
األعم ل  بو  األشغ ل  في  مق ول 

املختلفة.
مق ول في التركيب الروئي.

تج ضة ع مة.
ش ضع   (8 ضقم   : اإلجتم عي  املقر 
الرش د  حي  محمد  سيدي  األمير 

القر0ة سال.
املدة اإلجتم عية : 99 سنة ابتداء 

من ت ض0خ تأسيسه .
حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 
ضبسم ل الشركة في مبلغ 100.000.00 
دضهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 دضهم للحصة وزعت كم  يلي :
 1000 يوسف  م لكي  السيد 

حصة.
السنة اإلجتم عية : تبدب من ف تح 

ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة. 
تم تعيي8 السيد م لكي   : التسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  يوسف 
البنكية  الوث ئق  وكموقع وحيد على 

ملدة غير محدودة.
تم إيداع السج2 التج ضي بمكتب 
بسال  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( ببر20   8 بت ض0خ 

5781ر.
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 VALUE ASSISTANCE
CENTRE

املؤضخ  العرفي  العقد  بمقت�صى 
بت ض0خ ف تح بكتوبر 1)0) قرض الشر0ك 
 VAC:VALUE لشركة   الوحيد 

.ASSISTANCE CENTRE
للشركة  اإلجتم عي  املقر  تحو20 
8 ش ضع املسيرة الخرراء الشقة  من 
ضقمر بط نة سال إلى حي االندلس ضقم 

6ر تيفلت.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

السج2 التج ضي قم 5)ررر.
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 SOCIETE BMH ATLAS

MARBER
SARL AU

حي الجديد بلوك ) ضقم 89 تيفلت

الربسم ل اإلجتم عي : 00000) 

دضهم

تفو0ت حصص
الع م اإلستثن ئي  الجمع  بموجب 

1)0) تم  7) ديسمبر  املنعقد بت ض0خ 

م  يلي :

1000 حصة من الشركة  تفو0ت 

والتي ك نت بحوزة السيدة هدى مز0 8 

لف ئد السيد موضاد بنشر0فة بط قته 

الوطنية عدد XA43215 بقيمة 100 

 100000 دضهم للحصة م  مجموعه 

دضهم وكدلك املص دقة على السيد 

موضاد بنشر0فة بط قته الوطنية عدد 

مسير للشركة وبذلك تم   XA43215

تجديد الوث ئق اإلداض0ة للشركة. 

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بت ض0خ  بتيفلت  اإلبتدائية 

))0) تحت ضقم 90.
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ALAS MAROC READY MIX
شركة محدودة املسؤولية

محرر اإلجتم ع الع م اإلستثن ئي
ب لرب ط  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

بت ض0خ 1) م ضس ))0)، تقرض م  يلي:

تعيي8 السيد سيف مب ضك ف ض2 

كمسير  الجنسية  إم ضاتي  املزضوعي، 

في  السلط ت  بوسع  وله  للشركة 

اإلداضة والتصرف في الشركة دو8 قيد 

بو شرط للعم2 في اسم وب لني بة عن 

والتع م2 مع  والتوقيع عنه   الشركة 

املغربية  ب ململكة  واملص ضف  البنوك 

عملي ت وحس ب ت  وتسيير  وخ ضجه  

وعملي ت  الين  او8  ب لبنك  الشركة 

السحب واإليداع والتحو20.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بتم ضة  اإلبتدائية 

))0) تحت عدد ر775.
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SOCIETE FERME KHALID
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسم له  : 100.000.00 دضهم

تأسيس شركة
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

 10 فبراير ))0) ب لرم ني تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب لصف ت الت لية :

اسم  الشركة  تحم2   : التسمية 

 SOCIETE FERME KHALID SARL

.AU

الروم ني  دائرة   : اإلجتم عي  املقر 

حد البراشوة والدميمو8.

الهدف :

اإلنت ج الحيواني.

تسمي8 امل شية واألغن م.
بمبلغ  حدد   : الشركة  م ل  ضبس 

على  مقسمة  دضهم   100.000.00

1000 حصة قيمة الحصة الواحدة 

خ لد  السيد  يمتلكه   دضهم،   100

العبالوي.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من ت ض0خ تسجيله  في 

السج2 التج ضي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

خ لد العبالوي.

ب لسج2  الشركة  تسجي2  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التج ضي 

بمدينة الرم ني تحت ضقم 77ر.
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SOLAR EXPERTS
SARL

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم تأسيس شركة   (0(0 يونيو   15  

بشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص  تحم2  والتي  وحيد 

الت لية: 

.SOLAR EXPERTS : التسمية

.SARL : الصفة الق نونية

تسو0ق   : اإلجتم عي  الهدف 

معدات الط قة املتجددة.

 100000.00  : الشركة  ضبسم ل 
حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  دضهم   100 فئة 
الشك2  على  الشرك ء  بي8  موزعة 

الت لي:
السيدة إله م لحب ضي 50 حصة.
السيد فؤاد والح ج 950 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
ف ل  ش ضع   88  : اإلجتم عي  املقر 
بكدال   1 ضقم  الشقة  عمير  ولد 

الرب ط.
املسير : السيد فؤاد والح ج.

التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 
.159171
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 STE. TRAVAUX 
D’HORIZON DIRECT

SARL
 8 في  بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ 
019) بسال قد تم تأسيس  نوفمنبر 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحم2 الخص ئص الت لية :
 STE. TRAVAUX   : التسمية 

.D’HORIZON DIRECT SARL
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتم عي :

البن ء والترميم.
0.000.00ردضهم   : امل ل  ضبس 
 100 00ر حصة من فئة  مقسم إلى 

دضهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الـتأسيس النه ئي.
: من ف تح ين ير إلى  السنة امل لية  
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
املقر اإلجتم عي : حي النهرة زنقة 

عي8 لحسن ضقم 11 القر0ة سال.

 التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد يوسف الظ فر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
رر10ر  ضقم  تحت  بسال  الق نوني 

بت ض0خ ر1 ين ير 0)0).
132 P 

BAB ADVISORY
SARL
تأسيس

طبق  ملقتري ت الق نو8 األس �صي 
تقرض   (0(( ين ير   (0 بت ض0خ  املؤضخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة له  الخص ئص الت لية :
 BAB ADVISORY  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
الغرض اإلجتم عي : 

االستش ضات اإلداض0ة.
العنوا8 : عم ضة 0ر ط بق 8 ش ضع 

موالي احمد لوكيلي حس 8 الرب ط.
 100.000.00  : الشركة  ضبسم ل 
دضهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دضهم للحصة الواحدة.
الشرك ء :

 500 الرحموني  إبراهيم  السيد   
حصة.

 500 الرحموني  محمد  السيد 
حصة.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
وضع السج2 التج ضي.

السيدابراهيم  عي8   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الرحموني 

محدودة.
ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ب لرب ط تحت ضقم 89رر)1 

بت ض0خ 8) م ضس ))0) .
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NAJD PRO
SARL

تصفية الشركة
الع م  الجمع  ملقتري ت  تبع  
ديسمبر   (8 بت ض0خ  املؤضخ  الع دي 

1)0) قرض شرك ء الشركة م  يلي :

 NAJD PRO ح2 وتصفية شركة

بت ض0خ 8) ديسمبر 1)0).

تعيي8 السيد عبد الرحم 8 از0 ض 

كمشرف على التصفية.

للشركة  اإلجتم عي  املقر  تعيي8 

8) عم ضة  مك 8 للتصفية بسال شقة 

51 مجمع النج ح 1 العي يدة.

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بسال  اإلبتدائية 

1)0) تحت ضقم 1ر86ر.
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SALE PHARMA
SARL AU

تصفية الشركة
الع م  الجمع  ملقتري ت  تبع  

نوفمنبر   (( بت ض0خ  املؤضخ  الع دي 

1)0) قرض شرك ء الشركة م  يلي :

 SALE شركة  وتصفية  ح2 

 (( بت ض0خ   PHARMA  SARL AU

نوفمنبر 1)0).

هللا  عبد  ابو  عالء  السيد  تعيي8 

كمشرف على التصفية.

للشركة  اإلجتم عي  املقر  تعيي8 

 6 ضقم  عم ضة  بسال  للتصفية  مك 8 

شقة ضقم 5 زنقة إق مة البركة ) ش ضع 

الزضبية حص ين. 

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بسال  اإلبتدائية 

1)0) تحت ضقم 8ر86ر.
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 PRO’WORK’IN

CENTRE D’AFFAIRES

B.N2.Z.R.A
SARL AU

تأسيس شركة
ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�صى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر0ك واحد والتي تحم2 

الخص ئص الت لية :

.B.N2.Z.R.A  : التسمية

.SARL AU : الصفة الق نونية
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الهدف اإلجتم عي :
اإلداض0ة  اإلستش ضات 

.EVENEMENTIELS
وتنظيم فع لي ت للندوات  إنش ء 

واملؤتمرات التج ض0ة.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
الواحدة موزعة على  للحصة  دضهم 

الشك2 الت لي :
 1000 الر0 حي  مصطفى  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
املقر اإلجتم عي : ض ية عوا عم ضة 

11 ط بق )شقة 5 بكدال الرب ط.
املسير : السيد مصطفى الر0 حي.

السج2 التج ضي : ر15858.
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 COMPTOIR EQUIPEMENT
INDUSTRIEL ET AGRICOLE

CEIA
توثيقي عقد   بمقت�صى 
بت ض0خ  الرب ط  في  مؤضخ  بوعرفي    
15 م ضس))0) قد تم تأسيس شركة 
بشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
تسو0ق   : اإلجتم عي  الهدف 
الصن عية  واملنتج ت  املواد  وتوزيع 

والزضاعية.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دضهم للحصة الواحدة.
 1000 الفريلي   سعيد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

املقر اإلجتم عي : 15 ش ضع األبط ل 
شقة ضقم 8  بكدال الرب ط.

املسير : السيد سعيد الفريلي.
 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

ر15919 الرب ط.
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HASNI INOV
توثقي عقد   بمقت�صى 
بت ض0خ ب لرب ط  في  مؤضخ  عرفي  بو    
 18 م ضس))0) قد تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
التدض0ب   : اإلجتم عي  الهدف 
والدضاسة والنص ئح واالستش ضات في 

الحي زات الزضاعية.
 ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دضهم للحصة الواحدة.
السيد ضبوح حسكة  500 حصة.

 500 الحسني   هللا  عبد  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
املقر اإلجتم عي : 15 ش ضع األبط ل 

شقة ضقم 8  بكدال الرب ط.
املسير :

 السيد ضبوح حسكة  .
السيد عبد هللا الحسني.

 : ضقم التقييد ب لسج2 التج ضي   
159191 الرب ط.
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STE. RESEAU MAT
 FABRICATION, VENTE ET

 TRANSPORT DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسم له  : 580.000.00دضهم

املقر اإلجتم عي : 7 زنقة نيجيري 
 ضقم 8 الرب ط

طلب نشر إعال8

بمقت�صى عقد عرفي بسال بت ض0خ 

)) ديسمبر 0)0) تقرض م  يلي :

من  الشركة  ضبسم ل  في  الز0 دة 

دضهم   580.000 دضهم إلى   100.000

ليصبح كم  يلي :

الجواد  عبد  ادضي�صي  السيد 

90.000) دضهم.

 178.000 احمد  ادضي�صي  السيد 

دضهم.

املجيد  عبد  ب عقة  السيد 

116.000 دضهم.

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

السج2  قسم  ب لرب ط  التج ض0ة 

بت ض0خ   8767 ضقم  تحت  التج ضي 

8يونيو 1)0).
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س.ت إيليفاصيون
C.T ELEVATION

شركة محدودة املسؤولية

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

ضبسم له  : 100.000.00دضهم

املقر اإلجتم عي : 7 زنقة ابن ج هير 

تجزئة ب يروني الشقة ضقم 15 الط بق 

الث لث بوضكو8 الداضالبير ء

السج2 التج ضي ضقم 7599ر8

مت بعة النش ط التج ضي
الجمع  قراضات  محرر  بمقت�صى 

سبتمبر   (9 الع م اإلستثن ئي بت ض0خ 

اإلجتم عي  ب ملقر  املنعقد   (0(1

 C.T إيليف صيو8  س.ت  لشركة 

ELEVATION تقرض م  يلي :

تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية 

الربسم ل  ضبع  من  ألدنى  الص فية 

اإلجتم عي.

الشركة  تصفية  عدم  قراض 

ومت بعة النش ط التج ضي مع تسو0ة 

الوضعية امل لية في اآلج ل الق نونية، 

وذلك عقب نه ية الحس ب السنوي 

لسنة 0)0).

تفو0ت السلط.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 
ب لداضالبير ء بت ض0خ )) م ضس ))0) 

تحت الرقم 818568.
للخالصة والبي 8

املسير
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إيميسابي ماروك
IMESAPI MAROC

ضبسم له  : 800.000.00 دضهم
املقر اإلجتم عي : حظيرة 11-10-)1 
تجزئة التوفيق  زنقة إبنوالكوتي  

الحي الصن عي عي8 السبع 
الداضالبير ء

السج2 التج ضي الداضالبير ء 
9511ر)

تصفية الشركة
الع م  الجمع  قراض  بمقت�صى 
اإلستثن ئي لشركة إيميس بي م ضوك 
شركة محدودة   IMESAPI MAROC
املسؤولية الص دض بت ض0خ ف تح يونيو 

1)0)، تقرض م  يلي :
تقر0ر  على  واملص دقة  الفصح 

مصفي الشركة.
وإبراء  للشركة  النه ئية  التصفية 

ذمة مصفيه .
من  الشركة  على  التشطيب 

السج2 التج ضي.
تفو0ت السلط.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 
ديسمبر  1ر  بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

1)0) تحت الرقم ر79110.
للخالصة والبي 8

املسير

141 P

أفر يكس تيليكوم ماروك
AFR-IX TELECOM MAROC

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
محرض  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 (0(( فبراير   8 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 
تم وضع القواني8 األس سية لشركة 
ب ملواصف ت  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
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الشك2 الق نوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

بفر يكس   : التسمية اإلجتم عية 
 AFR-IX TELECOM تيليكوم م ضوك

.MAROC
الهدف اإلجتم عي :

املعلوم تية،  الخدم ت  توفير 
والالسلكية  السلكية  االتص الت 

وبرمجة العم2 املكتبي.
زنقة   11  : اإلجتم عي  املقر 
 ( الوحدة إق مة اإلم م علي الط بق 

الداضالبير ء.
 (0.000.00 : محدد في  الربسم ل 
00) حصة من فئة  دضهم مقسم إلى 
مكتتبة  الواحدة  للحصة  100دضهم 

ومحرضة كلي  للشرك ء.
يكس  بفر  شركة  الشرك ء: 
 AFRI-IX ب.و  س.ل  تيليكوم 
TELECOM MAROC S.L، ضبسم له  
000.00.)18.ربوضو الك ئنة ببرشلونة 
ل.)ب   6°-61 بلب   زنقة   08005
التج ضي  ب لسج2  مقيدة  إسب ني  
ببرشلونة تحت ضقم وضقة ب9ر8806 
 ،1( تسجي2   10 فوليو  857ر8  توم 
بلبي  نوضم 8  السيد  قب2  ممثلة من 
.NORMAN ALBI PASTOR ب ستوض
ب ستوض  بلبي  نوضم 8  السيد 
 NORMAN ALBI PASTOR
 (0 بت ض0خ  املزداد  الجنسية  إسب ني 
لجواز  الح م2   1967 بغسطس 
الس كن   PAH111084 ضقم  السفر 
 ،118 )ب  بزنقة بروبينس  ضقم سوب 

ببرشلونة 9)080 إسب ني .
عي8 كمسيرين للشركة   : التسيير 

ملدة غير محددة من طرف :
ب ستوض  بلبي  نوضم 8  السيد 

.NORMAN ALBI PASTOR
بنخي2  ميكي2  بنطونيو  السيد 
 ANTONIO بنطولينيس  بسيرو 
 MIGUEL ACERO ANTOLINEZ
 (5 بت ض0خ  املزداد  الجنسية  إسب ني 
ببرشلونة الح م2 لجواز   1966 م ي 
الس كن   PAF446361 ضقم  السفر 
ر6))   3°  1 بزنقة ك ستيخوس ضقم 

ببرشلونة إسب ني .

يتم   : األضب ح  وتوزيع  تخصيص  

الربح  توزيع  الشرك ء  قراض  بواسطة 

الص في بعد خصم الخس ئر الس بقة 

من    5% وبعد استخالص إحتي طي 

األضب ح.

من  تبتدئ   : اإلجتم عية  السنة 

ك2  من  ديسمبر  آخر  إلى  ين ير  ف تح 

سنة.

من ت ض0خ  99 سنة ابتداء   : املدة   

التسجي2 في السج2 التج ضي إال إذا 

تم حله  بو تمديده .

اإليداع الق نوني : تم بكت بة ضبط 

ب لداضالبير ء  التج ض0ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 

وتسجي2 الشركة ب لسج2   819810

تحت  املحكمة  نفس  لدى  التج ضي 
ضقم 8819ر5.

للخالصة والبي 8

املسير

142 P

إس إم ريسيناس ماروك
SM RESINAS MAROC

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر0ك الوحيد

مقره  اإلجتم عي : 11 زنقة الوحدة 

إق مة إم م علي شقة ضقم ) 

الداضالبير ء
ضبسم له  : 500.000.00 دضهم

السج2 التج ضي الداضالبير ء ضقم 

115.))ر
مت بعة النش ط التج ضي

الشر0ك  قراض  محرر  بمقت�صى 

ضيسين س  إم  إس  لشركة  الوحيد 

 SM RESINAS MAROC م ضوك 

SARL AU الص دض بت ض0خ 17 سبتمبر 

1)0) تقرض م  يلي :

تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية 

الربسم ل  ضبع  من  ألدنى  الص فية 

الحس ب  نه ية  عقب  اإلجتم عي 

السنوي لسنة 0)0).

قراض عدم تصفية الشركة ومت بعة 

تفو0ت  للشركة.  التج ضي  النش ط 

السلط.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 
ب لداضالبير ء بت ض0خ 9) م ضس ))0) 

تحت ضقم 819888.
للخالصة والبي 8

املسير

143 P

DELTA PELAGIQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمس هم واحد
ف تح  بت ض0خ  العرفي  للعقد  تبع  
ببر20 ))0)، تم وضع قواني8 الشركة 

ذات املميزات الت لية :
.DELTA PELAGIQUE : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة بمس هم واحد.

على  البحري  الصيد   : املوضوع 
طول السواح2 الوطنية والبحر0ة.

الصيد البحري والس حلي بجميع 
بشك له في املغرب وخ ضجّه....

املقر الرئي�صي : املنطقة الصن عية، 
املر�صى العيو8، العيو8.

الربسم ل : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 
يملكه   للواحدة،  دضهم   100 فئة 
ب لك م2 : السيد محمد ي سر حم ش.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 
محمد ي سر حم ش.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الربط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو8 
ضقم  تحت   ،(0(( ببر20   5 بت ض0خ 
ب لسج2  تسجيله   وتم   2022/919
التحليلي عدد  الرقم  التج ضي تحت 

.81015
144 P

SAAD PESCA
SARL AU

تعديالت ق نونية
الواحد  املس هم  قراض  إثر  على 
ملس هم   (0(( ببر20  ف تح  بت ض0خ 
ذات  شركة   SAAD PESCA شركة 
املسؤولية املحدودة بمس هم واحد، 
دضهم   100.000 ضبسم له   الب لغ 
ضقم  مدينة الوف ق،   : والك ئن مقره  

)رر، بلوك E، العيو8، يقرض :

من حصص  حصة   500 تفو0ت 
السيد حميد الن شف لف ئدة السيد 

محمد ي سير حم ش.
للشركة  الق نوني  الشك2  تحو20 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بمس هم 

املسؤولية املحدودة.
الن شف  حميد  السيد  تعيي8 

كمسير وحيد لشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو8 
ضقم  تحت   ،(0(( ببر20   5 بت ض0خ 

.2022/915
145 P

STE LM AUTO SERVICES
SARL

ضبسم له  : 100.000 دضهم
مقره  : محج محمد الخ مس عم ضة 

لخر0ف املكتب 5 الط بق األول 
العيو8

تعديالت ق نونية
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 ،(0(( م ضس  ر)  االستثن ئي بت ض0خ 

تمت املص دقة على م  يلي :
إلى  االجتم عي  املقر  تحو20 
الحي  الحزام  ش ضع   : الت لي  العنوا8 

الصن عي العيو8.
تغيير الهدف االجتم عي للشركة.

تحيي8 الق نو8 األس �صي للشركة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لعيو8  االبتدائية  ب ملحكمة 
ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   17 بت ض0خ 

.2022/755
146 P

FATIDAS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبع  للعقد العرفي بت ض0خ 8) م ضس 
))0)، تم وضع قواني8 الشركة ذات 

املميزات الت لية :
.FATIDAS : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة.
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الع مة  البن ء  اعم ل   : املوضوع 

وتطو0ر  والحفر  املدنية  والهندسة 

معدات اآلب ض..........الخ.
الحي   ،118 ضقم   : الرئي�صي  املقر 

الحجري، العيو8.

الربسم ل : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 

مقسمة  للواحدة،  دضهم   100 فئة 

ك آلتي :

فتيحة حني8 500 حصة.

ف طمة الحس وي 500 حصة.

تسير من طرف السيدة   : اإلداضة 

فتيحة حني8 وف طمة الحس وي.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الربط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو8 

ضقم  تحت   ،(0(( ببر20   5 بت ض0خ 

وتم تسجيله  ب لسج2   ،2022/918

 : التج ضي تحت الرقم التحليلي عدد 

ر8101.

147 P

 STE RICHTER LOCATION

VOITURE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N° 38 D LOT AL

HIZAM SAKNIA KENITRA

تصفية مسبقة
حرض  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 ،(0(( م ضس   7 بت ض0خ  ب لقنيطرة 

تقرض م  يلي :

من  ابتداء  للشركة  فسخ مسبق 

ت ض0خ 7 م ضس ))0).

الزهراء  ف طمة  السيدة  تعيي8 

الت قي.

1ر/د الحزام  مح2 التصفية هو 

الس كنية القنيطرة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

 ،(0(( م ضس   (8 بت ض0خ  ب لقنيطرة 

تحت ضقم 90855.
للربط والنشر

شركة فيد كونيط

148 P

STE MAK SQUARE
SARL

املحرض  العرفي  العقد  بمقت�صى 
تم االتف ق على الق نو8  ب لقنيطرة، 
الخص ئص  ذات  لشركة  األس �صي 

الت لية :
.MAK SQUARE : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة.

الغرض : املب ني، منعش عق ضي.
(توطي8   : االجتم عي  املركز 
 SPECIAL BUSINESS شركة  عند 
بكر  ببو  ش ضع   88 ب   (SYNERGIE
 ،( الصديق إق مة ايم 8 مكتب ضقم 

القنيطرة.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 دضهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
االحتي طي الق نوني   %5  : األضب ح 

والب قي بعد املداولة.
لتسيير  ق نوني   عي8   : التسيير 
الشركة وملدة غير محدودة مش ضكة 

السيدة كر0مة محت 8.
املحكمة  في  الشركة  تسجي2  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 9) م ضس 

))0)، تحت ضقم 68771.
149 P

STE HIGHT PARA
SARL AU

بمقت�صى العقد العرفي املحرض في 
تم   ،(0(( م ضس  ر  القنيطرة بت ض0خ 
االتف ق على الق نو8 األس �صي لشركة 

ذات الخص ئص الت لية :
.HIGHT PARA : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
شر0ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض :

الصيدلية  إكسيسواضات  بيع 
.(PARAPHARMACIE(

بو  (ت جر  والتصدير  االستيراد 
وسيط).

األض�صي  الدوض   : االجتم عي  املركز 
تجزئة املغرب العربي D ضقم ر9 مح2 

ضقم )، القنيطرة.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 دضهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
االحتي طي الق نوني   %5  : األضب ح 

والب قي بعد املداولة.
لتسيير  ق نوني   عي8   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة :
السيد بنلحسن محمد ضض .

املحكمة  في  الشركة  تسجي2  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 9) م ضس 

))0)، تحت ضقم 68775.
150 P

OVEREDGE CONSULTING
SARL AU

ضبسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : 87 زنقة عمر ابن 

الع ص إق مة بسم عي2 مكتب
ضقم 8 القنيطرة
تأسيس الشركة

سج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 ،(0(( م ضس  ر  بت ض0خ  ب لقنيطرة 
لشركة  األس �صي  الق نو8  حرض 
تحم2  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصف ت الت لية :
 OVEREDGE  : التسمية 
شركة   ،CONSULTING SARL AU
محدودة املسؤولية من شر0ك واحد.

هدف الشركة :
في  مصمم  محل2  مبرمج 

اإلعالمي ت.
عمر  زنقة   87  : االجتم عي  املقر 
إق مة إسم عي2 مكتب  الع ص  ابن 

ضقم 8 القنيطرة.
املدة  : 99 سنة.

في  حدد   : االجتم عي  امل ل  ضبس 
على  موزع  دضهم   100.000 مبلغ 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1000
للحصة الواحدة موزعة بي8 شر0ك 

واحد على الشك2 الت لي :

السيدة كيفن ن صر احمد م لك 
1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.
قب2  من  الشركة  تداض   : اإلداضة 
بحمد  ن صر  كيفن  السيد  املسير 

م لك.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
م   سنة  ك2  من  ديسمبر  1ر  إلى 
ت ض0خ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجي2 ب لسج2 التج ضي.
ك فة  تسديد  تم   : الحصص 
 100.000 قدضه  بم   نقدا  الحصص 

دضهم بودعت في حس ب الشركة.
ب ملدير0ة  تم   : الق نوني  اإليداع 
بت ض0خ  ب لقنيطرة  للررائب  الع مة 
تسجي2  وتم   ،(0(( 10 م ضس 
الشركة ب لسج2 التج ضي ب لقنيطرة 
ضقم  تحت   ،(0(( م ضس  ر)  بت ض0خ 

.68695
للخالصة والبي 8

151 P

SOTRANSMAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسم له  : 100.000 دضهم
املقر االجتم عي : ضقم 8 زنقة قرطبة، 

مكتب ضقم )، القنيطرة
السج2 التج ضي ضقم 7)509
تفو0ت حصص اجتم عية

تعيي8 مسير جديد
الجمع  محرر  بمقت�صى 
لشركة  الع دي  الغير  الع م 
شركة   ،SOTRANSMAN SARL
تقرض  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

م  يلي :
 500 تفو0ت  على  املص دقة 
حصة اجتم عية في ملك السيد عبد 
السيدة  لف ئدة  الزعري،  اللطيف 
هذه  لتصبح  املوهراني،  السعدية 
ب لشركة  الوحيدة  الشر0كة  األخيرة 
بم  مجموعه 1000 حصة اجتم عية 

بقيمة 100 دضهم للحصة.
قبول استق لة املسير السيد عبد 
تسيير  مه م  من  الزعري  اللطيف 
السعدية  السيدة  وتعيي8  الشركة 

الوهراني مسيرة وحيدة للشركة.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  ب لقنيطرة،  االبتدائية 

90789 بت ض0خ 16 م ضس ))0).

152 P

TACOS SQUARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر0ك وحيد
ضبسم له  : 100.000 دضهم

املقر االجتم عي : مكتب ضقم ر، 

إق مة ي سمي8، 5) ش ضع يعقوب 

املنصوض القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب لقنيطرة، تم وضع الق نو8 االس �صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشر0ك 

الت لية :

 TACOS SQUARE  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر0ك وحيد.

ر،  ضقم  مكتب   : االجتم عي  املقر 

يعقوب  ش ضع   (5 ي سمي8،  إق مة 

املنصوض، القنيطرة.

موضوع الشركة :

مطعم بسعر ث بت.

ق عة الش ي.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000

دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 

مكتتبة  بك مله ،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشرك ء ك لت لي :

 1000 بنبعير  ع ئشة  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيدة ع ئشة 

التعر0ف  لبط قة  الح ملة  بنبعير، 

.T(5109الوطنية ضقم ر
التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
ضقم 68785 بت ض0خ 8) م ضس ))0).

153 P

T P S M TRANS
SARL AU

بمقت�صى العقد العرفي املحرض في 
القنيطرة بت ض0خ 1ر م ضس ))0)، تم 
االتف ق على الق نو8 األس �صي لشركة 

ذات الخص ئص الت لية :
 T P S M TRANS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
مس هم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض : مق ول النق2 الشخ�صي.
ببو  ش ضع   88  : االجتم عي  املركز 
 ،( بكر الصديق إق مة إيم 8 مكتب 

القنيطرة.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 دضهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
االحتي طي الق نوني   %5  : األضب ح 

والب قي بعد املداولة.
لتسيير  ق نوني   عي8   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة.
عبد الحق  قرواش.

املحكمة  في  الشركة  تسجي2  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 1ر م ضس 

))0)، تحت ضقم 68819.
154 P

YSF RIDOUANE TOUR
SARL AU

بمقت�صى العقد العرفي املحرض في 
القنيطرة بت ض0خ 9) م ضس ))0)، تم 
االتف ق على الق نو8 األس �صي لشركة 

ذات الخص ئص الت لية :
 YSF RIDOUANE  : التسمية 

.TOUR SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
مس هم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض : مق ول النق2 الشخ�صي.
ببو  ش ضع   88  : االجتم عي  املركز 
 ،( بكر الصديق إق مة إيم 8 مكتب 

القنيطرة.

دضهم   100.000  : الربسم ل 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 دضهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
االحتي طي الق نوني   %5  : األضب ح 

والب قي بعد املداولة.
لتسيير  ق نوني   عي8   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة.
يوسف ضضوا8.

املحكمة  في  الشركة  تسجي2  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 9) م ضس 

))0)، تحت ضقم 68767.
155 P

SAD HAS TRANS
SARL

بمقت�صى العقد العرفي املحرض في 
القنيطرة بت ض0خ 1ر م ضس ))0)، تم 
االتف ق على الق نو8 األس �صي لشركة 

ذات الخص ئص الت لية :
 SAD HAS TRANS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
مس هم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض : مق ول النق2 الشخ�صي.
ببو  ش ضع   88  : االجتم عي  املركز 
 ،( بكر الصديق إق مة إيم 8 مكتب 

القنيطرة.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 دضهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
االحتي طي الق نوني   %5  : األضب ح 

والب قي بعد املداولة.
لتسيير  ق نوني   عي8   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة.
الصديق يوسيف.

حم 8 يوسيف.
املحكمة  في  الشركة  تسجي2  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 1ر م ضس 

))0)، تحت ضقم 68817.
156 P

GROW IN SKILLS
SARL AU

ضبسم له  : 100.000 دضهم
املقر االجتم عي : بقعة 10 زنقة 

سعيد داودي مكتب ر إق مة بمنية 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نو8 األس �صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشر0ك 

الت لية :
 GROW IN SKILLS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر0ك وحيد.
زنقة   10 بقعة   : االجتم عي  املقر 
إق مة بمنية  ر  سعيد داودي مكتب 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

االستش ضات اإلداض0ة.
االستيراد والتصدير.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000
دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد يوسف 
بيكجر و8.

التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

ضقم 9)688 بت ض0خ 8 ببر20 ))0).
157 P

THE LOFT ACADEMY
SARL AU

ضبسم له  : 100.000 دضهم
املقر االجتم عي : بقعة 10 زنقة 

سعيد داودي مكتب ر إق مة بمنية 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نو8 األس �صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشر0ك 

الت لية :
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 GROW IN SKILLS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر0ك وحيد.
زنقة   10 بقعة   : االجتم عي  املقر 

سعيد الداودي مكتب ر إق مة بمنية 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

مستغ2 مقهى.

.RESTAURATEUR A PRIX FIXE
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000

دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 

للواحدة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد ع دل   : التسيير 

الرحم ني.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
ضقم 7)688 بت ض0خ 8 ببر20 ))0).

158 P

DIRECTE TP
SARL AU

مسج2  بس س  نظ م  بمق�صى 

تم  ب لرب ط   (0(( م ضس  ر  بت ض0خ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشر0ك واحد.

.DIRECTE TP : التسمية

الهدف : بعم ل مختلفة.

ش ضع الحسن   : العنوا8 التج ضي 

األول تجزئة العيبودي الط بق الرابع 

الشقة 6)، تم ضة.

الربسم ل : حدد ضبسم ل الشركة 

في 100.000 دضهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  دضهم   100 بقيمة  حصة 

لص لح السيد ي سي8 بنجدي.

: تم تعيي8 السيد ي سي8  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنجدي 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

التج ضي  السج2  في  التقييد  تم 
بت ض0خ  9)58ر1  ضقم  تحت  بتم ضة 

)) م ضس ))0).
159 P

STE CAFE RIAD ALHOUDA
SARL

إختت م التصفية
الجمع  محرر  ملقتري ت  تبع  
 CAFE لشركة  االستثن ئي  الع م 
بت ض0خ  املنعقد   ،RIAD ALHOUDA
))0)، تم اختت م تصفية  )1 فبراير 

الشركة.
السيد  الشركة  مصفي  تبرئة 

الصب ض محجوب.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بتم ضة  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
م ضس   (( بت ض0خ  1ر6  ضقم  تحت 

.(0((
160 P

 SOCIETE SANITAIRE
AL KHANSAE

الع م  الجمع  محرر  بموجب 
االستثن ئي املنعقد في ر م ضس ))0)، 
 STE SANITAIRE شركة  قرض شرك ء 

AL KHANSAE م  يلي :
املص دقة علي تفو0ت 500 حصة 
اسم ء  كب ص  الدهدوه  للسيدة 
استق لة  مع  وعمدا  حميد  لص لح 
من  السيدة الدهدوه كب ص اسم ء 

مه مه  اإلداض0ة.
تغيير الشك2 الق نوني من شركة 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر0ك الوحيد.
العنوا8  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
الت لي تجزئة الوف ق عم ضة ضقم 0ر)) 

متجر ضقم 8 تم ضة.
الق نو8  من   8 للم دة  طبق  

األس �صي للشركة.
إع دة تحيي8 الق نو8 األس �صي.

بسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ ب لرب ط  التج ض0ة   املحكمة 
9) م ضس ))0) تحت ضقم 79رر)1.
161 P

ECOGEN
الع م  الجمع  محرر  بموجب 
ديسمبر   6 في  املنعقد  االستثن ئي 
قرض الشر0ك الوحيد لشركة   ،(0(1

ECOGEN م  يلي :
من  الشركة  ضبسم ل  في  الز0 دة 
بج2 املروض به من 100.000 دضهم إلى 
دضهم عن طر0ق إدم ج   1.000.000
900.000 دضهم من الحس ب الج ضي 

للشر0ك.
إع دة تحيي8 الق نو8 األس �صي.

سج2  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ بسال  التج ض0ة   املحكمة 

10 فبراير ))0) تحت ضقم 0)ر8ر.
162 P

ROBUST CAR
SARL

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
وعقد البيع املنعقدا8 بتم ضة بت ض0خ 
الشر0ك  قرض   (0(1 ديسمبر   (1
لشركة  الجديد  والشر0ك  الوحيد 
ROBUST CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة والشر0ك الوحيد وضبسم له  
االجتم عي  ومقره   دضهم   100.000
8، تجزئة  في ك ش ضع الحسن األول، 
الذهبي،  املنصوض   ،8 شقة  بلخير، 

تم ضة، املقتري ت الت لية :
حصص  من  حصة   800 بيع 
شركة  في  عز0ز  عرع ضي  السيد 
ROBUST CAR SARL A AU لص لح 

السيد زك ض منير.
للشركة  الق نوني  الشك2  تحو20 
 SARL A AU من   ROBUST CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ذات  شركة  إلى  الوحيد  الشر0ك 

.SARL مسؤولية محدودة
مالئمة النظ م األس �صي لتعديالت 

املذكوضة.
سلطة اإليداع واإلشه ض.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ب لرب ط تحت ضقم ر80))1 

بت ض0خ 8) فبراير ))0).
163 P

ABAGRO
SARL

تأسيس شركة
موقع  عرفي  عقد  بمقت�صى 
م ضس   9 بت ض0خ  ب لداض البير ء 
ب ملميزات  تأسيس شركة  تم   ،(0((

الت لية :
ABAGRO : التسمية االجتم عية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
مسؤولية محدودة.

املقر : ) ش ضع الصنوبر مكتب )1 
الط بق ضقم 8 - الداض البير ء.

الهدف االجتم عي : 
تهدف الشركة في املغرب وخ ضجه 

إلى :
بيع و شراء املواد الغذائية ؛

تغليف الفواكه والخرروات ؛
اإلنت ج الغذائي ؛

استغالل وتسو0ق جميع املنتج ت 
الداخلية  األسواق  في  الزضاعية 

والخ ضجية.
سنة إنط ق  من ت ض0خ   99  : املدة 

تسجيله  ب لسج2 التج ضي.
يتحدد   : االجتم عي  الربسم ل 
في  للشركة  االجتم عي  الربسم ل 
الى  مقسم  دضهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة ذات 100 دضهم كقيمة 
اسمية للحصة الواحدة، موزعة على 

الشرك ء على النحو الت لي :
 Groupe ALJ & شركة 
 GRAB ب ختص ض   BOUZOUBAA

Sarl ب 900 حصة.
 50 السيد خ لد بنتيرس علج ب 

حصة.
 50 ب  بوزوبع  محمد  السيد 

حصة.
مجموع الحصص : 1000 حصة.

يتم تسيير الشركة ملدة   : التسيير 
غير محددة من طرف :

ذو  علج  بنتيرس  خ لد  السيد 
للبط قة  الح م2  مغربية،  جنسية 
ق طن   ،B27754 ضقم  الوطنية 
ك ليفوضني    ،6 ضقم  فلوض0دا  بتجزئة 

الداض البير ء.
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السيد محمد بوزوبع ذو جنسية 

الوطنية  للبط قة  الح م2  مغربية، 

بتجزئة  ق طن   ،B136114 ضقم 

بوبر0 8 الط بق ض د ب س الداض البير ء. 

اإليداع الق نوني والتسجي2 :

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

البير ء بت ض0خ 8 ببر20 ))0)، تحت 

ضقم )81989.

التسجي2  اعال8  ايداع  تم 

ب لسج2 التج ضي لدى كت بة الربط 

البير ء  ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة 

ضقم  تحت   ،(0(( ببر20   08 بت ض0خ 

1)88ر5 من السج2 التحليلي.
من بج2 التلخيص والنشر

التسيير

164 P

IMRM T.I.C

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 

8) فبراير ))0) وضع ق نو8 بس �صي 

التي  املسؤولية  محدودة  لشركة 

تحم2 الخص ئص الت لية :

IMRM T.I.C SARL : التسمية

15 ش ضع األبط ل   : املقر الرئي�صي 

ضقم 8 بكدال الرب ط.

املدة : 99 سنة.

النش ط : تكنولوجي  املعلوم ت.

الربسم ل : 100.000 دضهم.

إسم عي2  السيد   : التسيير 

الوطنية  للبط قة  الح م2  تعكيت، 

ض�صى  والسيد   EE78891( ضقم 

الوطنية  للبط قة  الح م2  ه شيم، 

ضقم AE222618، ملدة غير محدودة.

تم لدى كت بة   : اإليداع الق نوني 

ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

بت ض0خ 5 ببر20 ))0).

ضقم السج2 التج ضي : 159195.

165 P

BLUE YAMAMA
بحسب محرر اجتم ع الجمعية 

بت ض0خ  الع دية  غير  العمومية 

بت ض0خ  واملسج2   (0(1 يونيو   ((

11/17/2021 بمقر الشركة الرئي�صي 

فقد تقرض :

تحديث النظ م األس �صي للشركة  

بتحو20 املقر االجتم عي القديم  ب ب 

مراكش الى   1(8 مراكش عم ضة ضقم 

85 ش ضع فرنس  اكدال  املقر الجديد 

الرب ط. 

األسهم  تحو20  على  املوافق ت 

االجتم عية.

السيد  املس عد  املدير  استق لة 

عي�صى يوسف.

تغيير الشك2 الق نوني للشركة.

الق نوني   االيداع  وضع  تم 

بت ض0خ   ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة 

11/03/2022 تحت ضقم 798رر1.

166 P

LENO AUTO
SARLAU

محرض   عرفي  عقد  بمقت�صى 

18/03/2022 تم تكو0ن نظ م بس �صي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر0ك وحيد خص ئصه  ك لت لي:

 LENO AUTO : التسمية

الهدف : تم ضس الشركة األهداف 

الت لية : 

الجديدة  السي ضات  استيراد 

واملستعملة.

االستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسع ف والعت د.

7ر  ضقم  مح2   : االجتم عي  املقر 
زنقة  76 حي الرش د التقدم الرب ط.

 10.000 االجتم عي  امل ل  ضبس 

دضهم مقسم إلى 100 حصة قيمة ك2 

واحدة 100 دضهم.

التسيير : تم تعيي8 السيد سفي 8 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  فرج 

الوطنية ضقم F383132 كمسير وحيد 

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم  الق نوني  اإليداع 

الربط  كت بة  لدى  الق نوني  امللف 

ب ملحكمة التج ض0ة ب لرب ط تحت ضقم 

السج2 التج ضي 59)159. 

167 P

KYPE a&c MAROC

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Résidence de

l’océan, Imm 11, App 20

BOUZNIKA

في مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

قد تأسست شركة    (0(( م ضس   16

والتي تحم2 الخص ئص الت لية :

KYPE a&c MAROC : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شر0ك وحيد.

الهدف االجتم عي : 

الدعم اإلداضي.

املس عدة واملشوضة االجتم عية.

مستش ض.

ضبسم ل الشركة : 10.000 دضهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من ك2 سنة م  عدا  1ر  إلى 

ت ض0خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي2.

املحيط  إق مة   : االجتم عي  املقر 

عم ضة 11 شقة ضقم 0) بوزنيقة.

التسيير  مهمة  بنيطت   : التسيير 

غير  لفترة  مزاب  ن دية  السيدة  إلى 

محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  التج ضي  ب لسج2  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ببنسليم 8.

ضقم السج2 التج ضي : ر788.

168 P

 SOCIETE TENDAJI

NETWORKS
 par abréviation TENDAJINET

SARL AU

RC : 286959

الح2 املسبق
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

فبراير   8 بت ض0خ  الع دي املنعقد  غير 

))0) تم اتخ ذ القراضات الت لية :

الح2 املسبق للشركة.

 Luis Javier, DE السيد  تعيي8 

الح م2   GOYENECHE FLOREZ

 AAB109252 ضقم  السفر  لجواز 

كمصفي للشركة.

للشركة  التصفية  مقر  تحديد 

ر، زنقة بيت  الك ئن : الداض البير ء، 

بوض0ر، ش ضع موالي يوسف.

بملحقة  الق نوني  اإليداع  تم 

البير ء  ب لداض  التج ض0ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (0(( م ضس   (1 بت ض0خ 

98ر818.
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 SOCIETE EMO BIKES

MAROC
SARL AU 

RC : 97317

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

للشر0ك  ع دية  الغير  للقراضات 

م ضس   (8 بت ض0خ  املنعقد  الوحيد 

))0) تم اتخ ذ القراضات الت لية :

 Khalid BOUJRANA إق لة السيد

من منصبه كمسير للشركة.

 Markus FEIGL السيد  تعيي8 

ضقم  األمل ني  السفر  لجواز  ح م2 

جديد  كمسير   ،CIMM4X65T

للشركة.

تحيي8 النظ م األس �صي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ ف تح  التج ض0ة بمدينة طنجة، 

ببر20 ))0)، تحت ضقم 510)5).

170 P
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ASMAE PALACE
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
في مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
الق نو8  إنش ء  تم   (0(( م ضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة بشر0ك وحيد له  املميزات 

الت لية :

الشرك ء : السيد ودين ت سعيد.

ASMAE PALACE  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

غرض الشركة : للشركة نش ط ت 

متعددة تتمث2 في :

ق عة ش ي.

ممو8.

مطعم.

تجزئة الخير ضقم   : الرئي�صي  املقر 

10 مرس الخير تم ضة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسه .
ضبسم ل الشركة : حدد في 10.000 

حصة بقيمة   100 دضهم مقسم  إلى 

حوزة  في  كله   للحصة  دضهم   100

السيد ودين ت سعيد.

إداض0   مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

ودين ت سعيد.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

تسجي2  تم   : الق نوني  اإليداع 

الشركة ب لسج2 التج ضي للمحكمة 

 (0(( ببر20   6 االبتدائية بتم ضة يوم 

السج2  وضقم  9ر78  ضقم  تحت 

التج ضي 5989ر1.

171 P

 SOCIETE BH ET FILS

PROMO
ضفع ضبسم ل الشركة

تحديث النظ م األس �صي

للمسير  استثن ئي  قراض  بمقت�صى 
الوحيد بت ض0خ 10 فبراير ))0) تقرض 

م  يلي :

من  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
دضهم   900.000 دضهم إلى   100.000
بنسبة 800.000 دضهم في إط ض عملية 
ث بتة  ديو8  بس س  على  مق صة 
لف ئدة الشركة املسيرة  وح لة األداء 
بنحم 8  محمد  السيد  طرف  من 
الجديد  التوزيع  على  واملص دقة 

لربسم ل الشركة.
تحديث النظ م األس �صي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ البير ء،  ب لداض   التج ض0ة 
17 م ضس ))0) تحت ضقم )81788.

من بج2 النسخ واإلش ضة
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SOCIETE ANISALMOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسم له  : 100.000 دضهم
مقره  الرئي�صي : 10 زنقة الحر0ة

الط بق الث لث، ضقم 5
الداض البير ء

الح2 النه ئي للشركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
10 نوفمبر 1)0) قرض شرك ء الشركة  
الح2  املحدودة  املسؤولية  ذات 
السيد  تعيي8  وتم  للشركة  النه ئي 

بنيس الجداوي كمصفي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ البير ء،  ب لداض   التج ض0ة 
ضقم  تحت   (0(1 ديسمبر   18

.808107
من بج2 النسخ واإلش ضة
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 SOCIETE ALEPH PRO TECH
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسم له  : 100.000 دضهم

مقره  الرئي�صي : إق مة نين  ضقم 7
زنقة االخوة ضاسي8 الداض البير ء

الح2 النه ئي للشركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
الشركة   قرض شرك ء   (0(1 يوليو   6
الح2  املحدودة  املسؤولية  ذات 
السيد  تعيي8  وتم  للشركة  النه ئي 

البق لي سليم 8 كمصفي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ البير ء،  ب لداض   التج ض0ة 
ر ديسمبر 1)0) تحت ضقم 5ر0ر80.

من بج2 النسخ واإلش ضة
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مكتب بقصبي
مجموعة فيدينيو8 بنترن سيون ل

ش ضع ف س، ضقم 77، طنجة
اله تف : 7).88.)ر.9ر.05

HOWSY
SARL AU

تكو0ن شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بطنجة 
إعداد  تم   ،(0(( م ضس   19 في 
محدودة  لشركة  األس �صي  الق نو8 
خص ئصه  تتخلص   املسؤولية، 

كم  يلي :
اسم  الشركة  تتخذ   : التسمية 

HOWSY SARL AU
يتمث2 موضوع   : موضوع الشركة 

الشركة، بم  يلي :
التطو0ر العق ضي بك فة بشك له.

العملي ت  جميع  ع م،  وبشك2 
وامل لية،  والصن عية  التج ض0ة 
ب ملنقوالت،  واملتعلقة  والعق ض0ة 
ب ملواضيع  مب شر  بشك2  املرتبطة 
ب8  والتي من شأنه   املذكوضة بعاله، 

تسهم في تطو0ر الشركة.
املقر الرئي�صي للشركة : حدد املقر 
الرئي�صي للشركة بطنجة، مركز نر0 ، 

ضقم ر1، ش ضع ولي العهد، ضقم ر18.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ت ض0خ تكو0نه  النه ئي.
ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
دضهم،   10.000 مبلغ  في  الشركة 
الشركة  في  حصة   100 إلى  مقسم  
بقيمة 100 دضهم لك2 حصة، مخولة 

للسيدة :
ن دية حميتي 100 حصة.

الشركة  يسير   : التسيير  هيأة 
شخص ذاتي واحد بو عدة بشخ ص 
ال،  بم  شرك ء  ك نوا  سواء  ذاتيي8، 

بصفته مسيرا :
وقد عي8 مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة :

مغربية  حميتي،  ن دية  السيدة 

 1990 ببر20   5 مولودة في  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  ح ملة  بتيزنيت، 

ق طنة   ،JE255349 ضقم  الوطنية 

امل لح  الواد  بحر0ق  حي  بمرتي2، 

الطر0ق الجهو0ة زنقة و ضقم 18.

االحتي طي  خصم  بعد   : األضب ح 

الص فية  األضب ح  توزع  الق نوني، 

التي  بحسب الحصص  الشرك ء  بي8 

يملكونه  في الشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

بت ض0خ بطنجة،  التج ض0ة   املحكمة 

0ر م ضس ))0).
قصد موجز وبي 8

فيص2 بقصبي
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مكتب بقصبي

مجموعة فيدينيو8 بنترن سيون ل

ش ضع ف س ضقم 77، طنجة

اله تف : 7)88)ر9ر05

VERSAIR CONSULTING
SARL AU

تكو0ن شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بطنجة 
في ) م ضس ))0)، تم إعداد الق نو8 

األس �صي لشركة محدودة املسؤولية، 

تتلخص خص ئصه  كم  يلي :

اسم  الشركة  تتخذ   : التسمية 

 VERSAIR CONSULTING SARL

.AU

يتمث2 موضوع   : موضوع الشركة 

الشركة كم  يلي :

تقديم االستش ضات اإلداض0ة.

العملي ت  جميع  ع م،  بشك2 

وامل لية،  والصن عية  التج ض0ة 

ب ملنقوالت،  واملتعلقة  والعق ض0ة 

ب ملواضيع  مب شر  بشك2  املرتبطة 

ب8  والتي من شأنه   املذكوضة بعاله، 

تسهم في تطو0ر الشركة.

املقر الرئي�صي للشركة : حدد املقر 

الرئي�صي للشركة بطنجة، ش ضع ف س 
ضقم 77، املكتب 1.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ت ض0خ تكو0نه  النه ئي.
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ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

دضهم،   10.000 مبلغ  في  الشركة 

الشركة  في  حصة   100 إلى  مقسم  

بقيمة 100 دضهم لك2 حصة، مخولة 

للسيد :

 100  : العلوي  املهدي  موالي 

حصة.

الشركة  يسير   : التسيير  هيئة 

شخص ذاتي واحد بو عدة بشخ ص 

ال،  بم  شرك ء  ك نوا  سواء  ذاتيي8، 

بصفته مسيرا :

وقد عي8 مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة :

العلوي،  املهدي  موالي  السيد 

0) يوليو  مغربي الجنسية، مولود في 

(فرنس )،  س 8  سوض  بنويي   1965

ح م2 بط قة التعر0ف الوطنية ضقم 

تجزئة  بطنجة،  ق طن   ،L147940

الق دض0ة فيال ضقم 87 بوب نة.

االحتي طي  خصم  بعد   : األضب ح 

الص فية  األضب ح  توزع  الق نوني، 

التي  بحسب الحصص  الشرك ء  بي8 

يملكونه  في الشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

بت ض0خ بطنجة  التج ض0ة   املحكمة 

ر) م ضس ))0).
قصد موجز وبي 8

فيص2 بقصبي
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مكتب بقصبي

مجموعة فيدينيو8 بنترن سيون ل

ش ضع ف س ضقم 77، طنجة

اله تف : 7)88)ر9ر05

 EXPERTS

ENVIRONNEMENT
 SARL

تحو20 املقر الرئي�صي للشركة
االستثن ئي  القراض  على  بن ء 

للمسير، املؤضخ في 0) سبتمبر 1)0)، 

للشركة  الرئي�صي  املقر  تحو20  تقرض 

تجزئة دمل س   ،( من إق مة الخنس ء 

طنجة،   ،( املكتب   ،11 القطعة   ،5

ش ضع سيدي بوعبيد الط بق   8( إلى 

الث ني، طنجة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

بت ض0خ بطنجة  التج ض0ة   املحكمة 

 ،(190 ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   8

السج2 التج ضي ضقم 55071.
قصد موجز وبي 8

فيص2 بقصبي
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مكتب بقصبي

مجموعة فيدينيو8 بنترن سيون ل

ش ضع ف س ضقم 77، طنجة

اله تف : 7)88)ر9ر05

 CLEANCO SERVICES

CENTURY
 SARL

تحو20 املقر الرئي�صي للشركة
االستثن ئي  القراض  على  بن ء 

للمسير، املؤضخ في 0) سبتمبر 1)0)، 

للشركة  الرئي�صي  املقر  تحو20  تقرض 

البوغ ز  إق مة  لشبونة،  ش ضع  من 

)8 ش ضع سيدي  )1، طنجة إلى  ضقم 

بوعبيد الط بق الرابع، ضقم 8، طنجة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

بت ض0خ بطنجة  التج ض0ة   املحكمة 

رر17،  تحت ضقم   ،(0(( فبراير   ((

السج2 التج ضي ضقم 7895).
قصد موجز وبي 8

فيص2 بقصبي
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مكتب بقصبي

مجموعة فيدينيو8 بنترن سيون ل

ش ضع ف س ضقم 77، طنجة

اله تف : 7)88)ر9ر05

 CLEANCO SERVICE

VIGILANCE
 SARL

تحو20 املقر الرئي�صي للشركة
االستثن ئي  القراض  على  بن ء 

للمسير، املؤضخ في 0) سبتمبر 1)0)، 

للشركة  الرئي�صي  املقر  تحو20  تقرض 

تجزئة دمل س   ،( من إق مة الخنس ء 

الط بق   ،9 املكتب   ،11 القطعة   ،5

)8، ش ضع سيدي  إلى  الث ني، طنجة، 

بوعبيد الط بق الث لث، طنجة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 
بت ض0خ بطنجة  التج ض0ة   املحكمة 
 ،(189 ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   8

السج2 التج ضي ضقم 5)86ر.
قصد موجز وبي 8

فيص2 بقصبي
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GLORY ROAD
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شر0ك واحد

تم تأسيس شركة تحم2 الصف ت 
الت لية ب لرب ط 13/03/2022 

 GLORY  : االجتم عي  اللقب 
.ROAD SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
شر0ك  من  املحدودة  املسؤولي ت 

واحد .
الهدف االجتم عي : غرض الشركة 

سواء في املغرب بو في الخ ضج :
- نق2 البر ئع لحس ب الغير.

- االستيراد والتصدير
- بعم ل متنوعة

تم تحديد ضبس امل ل   : ضبس امل ل 
بلف  (م ئة  دضهم   100.000 بمبلغ 
1000 (بلف) سهم  دضهم) مقسم إلى 
 ، دضهم)  (م ئة  دضهم   100 بقيمة 
على  الوحيد  للمس هم  مخصصة 

النحو الت لي :
 1000  : السيد القندو�صي يونس 

حصة
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
 ،(1 عم ضة   : االجتم عي  املقر 
 ،8 شقة   ، الصديق  بكر  ببو  س حة 

بكدال، الرب ط.
التسيير : السيد القندو�صي يونس
املحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة ب لرب ط.
التج ضي   ب لسج2  التسجي2  ضقم 

ر15898.
180 P

FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 Immeuble 162, Appart N° 10 Avenue

Mohamed DIOURI Kénitra
Tél : 0537362176

GSM : 0666062953
E-mail : Ste fidmohbouj@gmail.com

SOCIETE DERMAND
SARL

 AU CAPITAL DE  : 100.000
Dirhams

املقر االجتم عي : املغرب العربي 
بلوك د ضقم 576 القنيطرة

تعديالت موافقة للق نو8 األس �صي 
للشركة

الجمع  محرر  ملقتري ت  تبع  
الع م االستثن ئي الغير الع دي لشركة 
بت ض0خ املنعقد   DERMAND sarl 
شرك ء  قرض  لقد   (0(( فبراير   15

الشركة ب إلجم ع م يلي :
تعيي8  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
للشركة  مسيرا  ايوب  العقرة  السيد 
ملدة غير محدودة خلف  ألبيه للسيد 

العقرة محمد الذي قدم استق لته.
وبهذه التعديالت األضبع يكو8 قد 
تم تغيير البنود اآلتي : 18 من الق نو8 

األس �صي للشركة.
لدى  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الربط  كت بة 
بت ض0خ  90965  ب لقنيطرة تحت ضقم 

5 ببر20 ))0).
181 P

 KHAROUBI SERVICES ET
TRANSPORT

SARL AU
تأسيس

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ذات  شركة  تكونت   (0(( م ضس   7
وحيد  لشر0ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاته  ك لت لي :
 KHAROUBI  : التسمية 
 SERVICES ET TRANSPORT SARL

.AU
الصفة الق نونية : ش.م.م.ش.و.

والدولي  املحلي  النق2   : الهدف 
للبر ئع ني بة عن اآلخر0ن.



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   6840

 100.000 في  حدد   : الربسم ل 

سهم بقيمة   1000 دضهم مقسم إلى 

100 دضهم للسهم موزعة ك لت لي :

1000 سهم : عمر الخروبي.

التسيير : عمر الخروبي.

اإلمر ء : عمر الخروبي.

املدة : 99 سنة.

املقر االجتم عي : حي لعرا�صي ضقم 

116، الن ضوض.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 17 م ضس 

))0) تحت ضقم 887.

182 P

CASH MINUTE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE AU CAPITAL DE

100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE 35 HAY

LAARASSI - NADOR

الع م  الجمع  محرر  إثر  على 

املنعقد بت ض0خ 6 ديسمبر 1)0) قرضوا 

م يلي :

تفو0ت حصص اسب عي مصطفى 

ابتس م  لف ئدة  ف طمة  واسب عي 

احسيني.

ابتس م احسيني وعبد   : التسيير 

السالم احسيني (مسير غير مس هم).

اإلمر ء : ابتس م احسيني او عبد 

السالم احسيني.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحو20 

مسؤولية محدودة للشر0ك الوحيد.

إلى  للشركة  االجتم عي  املقر  نق2 

: ش ضع 0) غشت مير ض، الدض0وش.

األس �صي  الق نو8  تعدي2  مع 

للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

االبتدائية ب لدض0وش بت ض0خ 0ر م ضس 

))0) تحت ضقم 89.
نسخة للبي 8

183 P

ECOFLEET
SARL

تفو0ت الحصص وتغيير الشك2 
الق نوني للشركة

وتغيير املقر االجتم عي للشركة
الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب لرب ط  مسج2  الع دي  غير  الع م 
قرض شرك ء   ،(0(( م ضس   18 بت ض0خ 
شركة ECOFLEET SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة م يلي :
ي سي8  السيد  حصص  تفو0ت 
إلى السيد عبد  (500 حصة)  اديحي  

الخ لق الوضدي.
املهدي  السيد  حصص  تفو0ت 
عبد  السيد  إلى  حصة)   500) طلب  

الخ لق الوضدي.
تعيي8 مسير جديد السيدة خولة 

املفيد.
تغيير الشك2 الق نوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL
تغيير املقر االجتم عي للشركة من 
1 مجموعة األحد، الرقم  حي النهرة 
186 حي ابن ضشد،  إلى  الرب ط،   789

إق مة السم ضة، تم ضة.
تعدي2 الق نو8 األس �صي.

مكتب  في  الق نو8  إيداع  تم 
التج ض0ة  الرب ط  محكمة  تسجي2 
ضقم  تحت   (0(( م ضس   (9 بت ض0خ 

)8رر)1.
184 P

AVIA EQUIPEMENT
SARL AU

تكو0ن شركة محدودة املسؤولية 
ذات وحيد

ب لرب ط  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 
وضع  تم   (0(( فبراير   (( بت ض0خ 
القواني8 األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :
الهدف : بيع اللوازم املكتبية، بيع 

اللوازم املعلوم تية، الطب عة.
الث ني  الحسن  ش ضع   : املقر 

قيس ض0ة السالم ضقم 6، الرب ط.
بم   م ل  ضبس  حدد   : امل ل  ضبس 

قدضه 100.000 دضهم.

من  الشركة  تداض   : التسيير 

طرف السيدة ضح ب وهمي ملدة غير 

محدودة.

بكت بة   تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

بت ض0خ 5 ببر20 ))0).
ر1)159   : ضقم السج2 التج ضي 

تحت ضقم 505ر)1.

185 P

 INNOVATION 

 OF MOROCCAN

 ARCHITECTURE AND

 LANDSCAPE
ش.م.م 

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بتم ضة  

واملسج2   04/03/2022 بت ض0خ 

تم إنش ء   04/04/2022 في  ب لرب ط 

ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8 

املميزات  له   املحدودة،  املسؤولية 

الت لية :

الشرك ء : السيد محمد علي بر0ك 

و السيد حمزة الزضهوني الع لمي.

 INNOVATION OF  : التسمية 

 MOROCCAN ARCHITECTURE

AND LANDSCAPE ش.م.م.

نش ط  يتمث2   : الشركة  غرض 

الشركة في :

الهندسة املعم ض0ة

االشغ ل  ك2  ع مة  بصفة 

الصن عية التج ض0ة،   العمومية، 

مب شر بشك2  املرتبطة  العق ض0ة،   و 

 بو غير مب شر بنش ط الشركة و التي 

من شأنه  املس همة في تنميته .
املقر الرئي�صي : عم ضة ر1 زنقة واد 

بهت شقة 8 بكدال الرب ط.

99 سنة ابتدء من   : مدة الشركة 

يوم تأسيسه .
في  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

 1000 إلى  مقسم   دضهم   100.000

للحصة  دضهم   100 بقيمة  حصة 

مقسمة على الشرك ء كم  يلي : 

 500 بر0ك  علي  محمد  السيد 
حصة.

الع لمي  الزضهوني  حمزة  السيد 
500 حصة.

إداض0   مسيرة  الشركة   : التسيير 
السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 
حمزة  السيد  و  بر0ك  علي  محمد 

الزضهوني الع لمي.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
تسجي2  تم   : الق نوني  اإليداع 
الشركة ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة 
التج ض0ة ب لرب ط يوم 06/04/2022 

تحت ضقم 67)159.
185P مكرر

MALHA SERVICES
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   (0(0 بكتوبر   10
بشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحم2 الخص ئص الت لية :

.MALHA SERVICES : التسمية
.SARL AU : الصفة الق نونية

االستيراد   : االجتم عي  الهدف 
والتصدير.

املصحوبة  غير  األمتعة  نق2 
لحس ب الغير.

التج ضة والخدم ت.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 
بي8  موزعة  الواحدة  للحصة  دضهم 

الشرك ء على الشك2 الت لي :
السيد محمد امللحى 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.
ف ل  ش ضع   88  : االجتم عي  املقر 

اوالد عمير الشقة 1 بكدال الرب ط.
املسير : السيد محمد امللحى.

 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 
ر6)159.

186 P
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 SOETAC DRONE
TRAITEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسم له  100.000 دضهم

املقر االجتم عي : ضقم ر1، ش ضع 
محمد الخ مس إق مة اليسر الط بق 

ر برشيد
تأسيس

بت ض0خ عرفي  عقد   بموجب 
املص دقة  تمت   (0(( م ضس   17
ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8  على 
مسؤولية محدودة ذات الخص ئص 

اآلتية :
 SOETAC  : التج ض0ة  التسمية 

.DRONE TRAITEMENT
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
والخدم ت  املع لجة   : الهدف 

الزضاعية.
ذات  الزضاعية  اآلالت  تشغي2 

املحرك.
العملي ت  جميع  ع مة  بصفة 
املرتبطة بصفة مب شرة بو غير مب شرة 

بنش ط الشركة.
ش ضع  ر1،  ضقم   : املقر االجتم عي 
محمد الخ مس إق مة اليسر الط بق 

ر برشيد.
دضهم   100.000  : امل ل  ضبس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

ايت  مصطفى  السيد   : التسيير 
الصوابني ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
م ضس  0ر  بت ض0خ  برشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم س.ت. 5ر168.
187 P

BLANCA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك واحد
ضبسم له  100.000 دضهم

املقر االجتم عي : ش ضع سمية إق مة 
شهرزاد ضقم ر الط بق 5 الداض البير ء

تأسيس
بت ض0خ عرفي  عقد   بموجب 
املص دقة  تمت   (0(1 فبراير   (
ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8  على 
واحد  بشر0ك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخص ئص اآلتية :

 BLANCA  : التج ض0ة  التسمية 

.PRINT

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشر0ك واحد.

وضسوم ت  طب عة   : الهدف 

الكمبيوتر.

العملي ت  جميع  ع مة  بصفة 

غير  بو  مب شرة  بصفة  املرتبطة 

مب شرة بنش ط الشركة.

سمية  ش ضع   : االجتم عي  املقر 

إق مة شهرزاد ضقم ر الط بق 5 الداض 

البير ء.
دضهم   100.000  : امل ل  ضبس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

السيد ب حو ضشيد ملدة   : التسيير 

غير محدودة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

س.ت.  ضقم  تحت   (0(( م ضس   16

6881ر5.

188 P

BELMO DRONE AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسم له  100.000 دضهم

املقر االجتم عي : ضقم ر1، ش ضع 

محمد الخ مس إق مة اليسر الط بق 

ر برشيد

تأسيس
بت ض0خ عرفي  عقد   بموجب 

املص دقة  تمت   (0(( م ضس   17

ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8  على 

مسؤولية محدودة ذات الخص ئص 

اآلتية :

 BELMO  : التج ض0ة  التسمية 

.DRONE AGRICOLE

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

والخدم ت  املع لجة   : الهدف 

الزضاعية.

ذات  الزضاعية  اآلالت  تشغي2 

املحرك.

العملي ت  جميع  ع مة  بصفة 
املرتبطة بصفة مب شرة بو غير مب شرة 

بنش ط الشركة.
ش ضع  ر1،  ضقم   : املقر االجتم عي 
محمد الخ مس إق مة اليسر الط بق 

ر برشيد.
دضهم   100.000  : امل ل  ضبس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

مراد   هللا  عبد  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
م ضس  0ر  بت ض0خ  برشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم س.ت. رر168.
189 P

ZAKRAOUI CONSULTING
SARL AU
تأسيس

 ZAKRAOUI  : الشركة  اسم 
.CONSULTING SARL AU

استش ضة   : االجتم عي  الهدف 
معدات  بيع  املعلومي ت،  في  إداض0ة 

املعلومي ت.
املسيرة   5 بم2   : االجتم عي  املقر 
يعقوب  األول حي  الط بق   669 ضقم 

املنصوض، الرب ط.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
مقسمة 1000 زكراوي ضضوا8 حصة 
من فئة 100 دضهم للحصة الواحدة.

التسيير : زكراوي ضضوا8.
 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

.159(07
190 P

 SOCIETE COLIBRI
ARCHITECTURE

SARL AU
ضبسم له  100.000 دضهم

املقر االجتم عي : شقة 8 ، عم ضة 
الخير، الط بق الث لث، زنقة ب ب 

ت مسن ، القبيب ت، الرب ط
بت ض0خ   عرفي  عقد   بمقت�صى 
بعض  تغيير  تم   ،(0(( م ضس  ف تح 

خص ئص الشركة ك لت لي :

للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20 
الخير،  8، عم ضة  الرب ط، شقة  من 
ت مسن ،  ب ب  زنقة  الث لث،  الط بق 
القبيب ت، إلى العنوا8 الت لي : ش ضع 
الجزائر، عم ضة 7)، شقة 5، حس 8، 

الرب ط.
الق نو8  من   8 الفص2  تغيير 

االس �صي للشركة
تحيي8 الق نو8 االس �صي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   5 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )51ر)1.
191 P

 SOCIETE DELIVMED SARL
AU

ديليفميد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشر0ك الوحيد 
بت ض0خ  عرفي  عقد    بمقت�صى 
8) م ضس ))0) ، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد خص ئصه  ك لت لي :
     DELIVMED  : التسمية 

ديليفميد.
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
الدضاس ت  مكتب   : الهدف 
واالستطالع ت والبحوث والتطو0ر في 

مج ل االتص الت.
املقر االجتم عي : 15 ش ضع االبط ل 

شقة 8 بكدال الرب ط
ضبسم ل الشركة : 10.000 دضهم 
ك2  قيمة  1000 حصة  إلى  مقسمة 
واحدة عشر (10 ) دضاهم تم تحر0ره  

ب لك م2 وموزعة   كم  يلي:
السيد : التب ضي جلي2 100 حصة

املدة : 99 سنة
التسيير : تم تعيي8 السيد التب ضي 
الوطنية ضقم  لبط قة  الح م2  جلي2 
AB709218  مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
ب لسج2  الشركة  تسجي2  تم 
التج ضي للمحكمة التج ض0ة ب لرب ط 
ضقم  تحت   (0((/08/05 بت ض0خ 

 .159(19
192 P
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 POWERFUL PRODUCT

COMPANY
SARL

ح2 الشركة
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

الذي عقد بمقر الشركة بت ض0خ ف تح 

ديسمبر 0)0) والذي قرض فيه املدير 

م  يلي :

 POWERFUL« الشركة  ح2 

.»PRODUCT COMPANY SARL

بشراوي  بمينة  السيدة  تسمية 

كمصفية للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م ضس   10 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5)8))1.

193 P

WOOD COVERINGS
SARL

ح2 الشركة
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

 6 بت ض0خ  الشركة  بمقر  عقد  الذي 

ديسمبر 0)0) والذي قرض فيه املدير 

م  يلي :

 WOOD« الشركة  ح2 

.»COVERINGS SARL

صوض0   اشم عو  السيدة  تسمية 

كمصفية للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م ضس   10 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6)8))1.

194 P

VICO PRIVE
SARL AU

ح2 الشركة
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

 6 بت ض0خ  الشركة  بمقر  عقد  الذي 

ديسمبر 0)0) والذي قرض فيه املدير 

م  يلي :

 VICO PRIVE« الشركة  ح2 

.»SARL AU

صوض0   اشم عو  السيدة  تسمية 

كمصفية للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م ضس   10 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)8))1.

195 P

STE MID CARS
SARL AU

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي مسج2   -  1

تم   ،(0(( م ضس   ( بت ض0خ  بميدلت 

وضع الق نو8 األس �صي للشركة ذات 

وحيد،  بشر0ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

 STE MID CARS SARL : التسمية

.AU

بدو8  السي ضات  كراء   : الهدف 

س ئق.

زنقة  زاو0ة   : االجتم عي  املقر 

يوسف بن ت شفي8 ش ضع بئر انزضا8 

ميدلت.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة م  عدا في 

ح لة الفسخ املسبق بو التمديد.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

اكتتبت  الواحدة،  للحصة  دضهم 

ك لت لي :

موج 8  للسيد  حصة   1000

حمزة.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

السيد حمزة موج 8 ملدة غير محددة.

السنة االجتم عية : تبتدئ في ف تح 

ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

- تم اإليداع الق نوني بمصلحة   (

املحكمة  لدى  الربط  كت بة 

م ضس   17 االبتدائية بميدلت بت ض0خ 

ضقم   ،2022/86 ضقم  تحت   (0((

السج2 التج ضي : 7ر1ر.

196 P

CAPITAL PANEL
 SARL

كبيط ل پ ني2 ش م م   

الربسم ل األجتم عي : 100.000 

دضهم

املقر االجتم عي : بم2 5 املسيرة ضقم 

669 الط بق األول ح ي م، الرب ط

في  مؤضخ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

قد   16/03/2022 بت ض0خ  الرب ط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

النحو  على  وخص ئصه   املحدودة، 

الت لي :

كبيط ل   : االجتم عية  التسمية 

پ ني2 ش م م.

الهدف االجتم عي :

الخشب  من  بصن ف  صنع   -

والفلي8 وشبكة السالل والحلف ء

ضبسم ل الشركـة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة :

 - السيد يز8 عم د    500 حصة.

 500 السيد عمر صقلي       -   

حصة. 

من  ابتداء  سنة   99 املدة :  

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

 669 ضقم  املسيرة   5 بم2  املقر: 

الط بق األول ح ي م، الرب ط.

املسيرو8 : 

- السيد يز8 عم د ح م2 البط قة 

.A362956 الوطنية ضقم

ح م2  صقلي  عمر  السيد   -

.A333082 البط قة الوطنية ضقم

ضقم التقييد ب لسج2 التج ضي : تم 

اإليداع الق نوني لدى كت بة الربط 

ب ملحكمة التج ض0ة ب لرب ط. تحت ضقم 

R.C   159253 الرب ط.    

197 P

STE ASSIST AGENCY
SARL AU

تكو0ن شركة محدودة املسؤولية
ب لرب ط  مؤضخ  محرر  بمقت�صى 

القواني8  وضع  تم   (0(( ببر20   7

األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

الهدف : استش ضات إداض0ة.

الط بق   11 ضقم  الشقة   : املقر 

زنقة البرج   9 الث ني عم ضة ز0نب ضقم 

حس 8 الرب ط.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكو0ن الشركة.

بم   امل ل  ضبس  حدد   : امل ل  ضبس 

على  مقسم  دضهم،   100.000 قدضه 

دضهم   100 بنسبة  حصة   1000

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتم عي للشركة.

األضب ح : تؤخذ 5 في امل ئة من األضب ح 

الص فية للتأسيس االحتي طي.

الحصص : السيد بن س حمداوي 

1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

تداض الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  حمداوي  بن س  السيد 

محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

تحت ضقم السج2 التج ضي 9ر)159.
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 PRO LOGISTIQUE

CONSULT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شر0ك وحيد
بموجب عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 

النظ م  وضع  تم   ،(0(( م ضس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

وحيد،  شر0ك  ذات  محدودة 

وخص ئصه  كم  يلي :

 PRO LOGISTIQUE  : تسمية 

.CONSULT
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ذات  شركة   : الق نوني  الوضع 
مسؤولية محدودة ذات شر0ك وحيد.
في  الغرض من الشركة   : الهدف 

املغرب وفي الخ ضج :
بي نش ط استش ضي بو إداضي بو 
ال سيم   مس عدة في إداضة األعم ل، 
فيم  يتعلق ب الستراتيجي ت التج ض0ة 

والفنية وامل لية.
بي نش ط يتعلق ب ملس عدة الفنية 
والبيع واإلصالح والتشخيص وخ صة 
فيم  يتعلق بإداضة األسطول البحري.
امل لية املع مالت   جميع 
 بو التج ض0ة بو الصن عية بو العق ضات 
املتعلقة بشك2 مب شر بو غير مب شر 
بشي ء  بأي  بو  بعاله  املحدد  ب ل�صيء 

بخرى مم ثلة بو ذات صلة.
املقر االجتم عي : 10 ش ضع الحر0ة 
الط بق الث لث شقة 5 الداض البير ء.
تم تحديد ضبس امل ل   : ضبس امل ل 
 1000 دضهم مقسم إلى   100.000 في 
للحصة،  دضهم   100 ب  حصة 
إلى   1 مرقمة من  ب لك م2،  مدفوعة 
للسيد  ب لك م2  ومخصصة   1000

م ضكو ض0ك ضدو ضاندازو.
تم تعيي8 السيد م ضكو   : التسيير 
الوحيد  املسير  ضاندازو  ض0ك ضدو 

للشركة لفترة غير محدودة.
السنة االجتم عية : 99 سنة.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 
 1ر م ضس ))0) تحت ضقم 8)8197.
سج2  في  الشركة  تسجي2  تم 
ضقم  تحت  التج ضي  البير ء  الداض 

8615ر5.
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 STE OCEAN GLASS
INDUSTRIE

SARL AU
»O.G.I«

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لداض 
تم   (0(( م ضس   (5 بت ض0خ  البير ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :
 STE OCEAN GLASS  : التسمية 

.»INDUSTRIE SARL AU »O.G.I

 11 ش ضع   75  : االجتم عي  املقر 
ين ير الط بق األول الشقة 169 الداض 

البير ء.
: تج ضة الزج ج  الهدف االجتم عي 

ب لجملة.
االستيراد والتصدير.

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
ب لشر0ك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الربسم ل : 100.000 دضهم.

الحصص : السيدة بديعة املتوك2 
: 1000 حصة.

التسيير : تم تعيي8 السيدة بديعة 
الوطنية  للبط قة  الح ملة  املتوك2 
ضقم BH411461 مسيرة للشركة ملدة 

غير محددة.
من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 1ر ديسمبر.
املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
للداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الق نوني 
تحت   (0(( ببر20   5 بت ض0خ  البير ء 
))01)8 والسج2 التج ضي ضقم  ضقم 

9007ر5.
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 ACCENTURE SERVICES
MOROCCO
شركة مس همة

ضبسم له  16.000.000 دضهم
املقر االجتم عي : ك زابالنك  نيرشوض 
برك، 1100، ش ضع القدس، شوض 
10، سيدي معروف، الداض البير ء

ضقم السج2 التج ضي : 1رر87
ضقم التعر0ف الرر0بي : 888)100

الجمعية  محرر  على  بن ء   -  I
 (1 املنعقدة بت ض0خ  الع مة الع دية، 

ين ير ))0)، تقرض م  يلي :
1 - استق لة متصرف.

) - تعيي8 متصرف.
تنفيد  بج2  من  صالحي ت   - ر 

اإلجراءات الق نونية.
بمكتب  الق نوني  اإليداع  تم   -  II
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  التسجي2 
تحت   (0(( ببر20   5 بت ض0خ  البير ء 

ضقم 0188)8.
من بج2 املستخرج واإلش ضة

الجمعية الع مة الع دية
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STE RAED BUSINESS
زنقة الحكونية ضقم 7) حي الوالء 

القر0ة سال
تأسيس شركة

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 1) م ضس ))0) ب لرب ط، تم تأسيس 

شركة تحم2 الخص ئص الت لية :
 STE RAED BUSINESS : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
الشر0ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتم عي : تسو0ق حلول 

تكنولوجي  املعلوم ت.
تكنولوجي   وتطو0ر  إداضة 

املعلوم ت والخدم ت.
0ر  ضقم  إق مة   : االجتم عي  املقر 
شقة ضقم 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حس 8.
املدة : 99 سنة.

ضبس امل ل : 100.000 دضهم مقسم 
إلى 1.000 حصة من فئة 100 دضهم.

بم ل غزالي : 1000 حصة.
خودالي  حمزة  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 1ر ديسمبر.
لف ئدة   %5 بعد خصم   : األضب ح 
االحتي ط الق نوني الف ئض يتصرف 
بت ض0خ  الشرك ء  قراض  حسب   فيه 
))0) ضقم السج2 التج ضي  ببر20   7

ر8)159.
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A & M COMPUTER
SARL AU

إعال8 بيع حصص، تغيير الشك2 
الق نوني وتوسعة النش ط االجتم عي 

للشركة
على إثر القراض الذي اتخذه شرك ء 

الشركة بعاله تم م  يلي :
1 - ب ع السيد افريلي عز0ز جميع 
الحصص التي يملكه  في الشركة وهي 
100 حصة إلى السيد افريلي موالي 

لحسن بقيمة 100 دضهم للحصة.

السيد  يصبح  ذلك  إثر  على   -  (
افريلي موالي لحسن م لك  لجميع 
الشركة  لربسم ل  املكونة  الحصص 
دضهم   100 بقيمة  حصة   (00 وهي 

للحصة.
الشك2  يتغير  ذلك  إثر  وعلى   - ر 
ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 
مسؤولية محدودة ع دية إلى شركة 
بشر0ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
االجتم عي  النش ط  توسعة   -  8
بيع وتثبيت ك ميرات   : ليشم2 م  يلي 
تثبيت األنظمة املعلوم تية  املراقبة، 

بشك2 ع م، استيراد وتصدير.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  5
ب ملحكمة  التج ضي  السج2  مصلحة 
ضقم  تحت  بخنيفرة  االبتدائية 
 (0(( ببر20   5 بت ض0خ   2022/147

السج2 التج ضي ضقم 1)11.
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 COMO TRA CO

ائتم نية معتمدة من طرف وزاضة امل لية

مقره  : ممر جب2 بنكوض إق مة 11 ضقم 8 سال 

الجديدة - سال

اله تف : 0688018895

PASKARED SERVICES
ب سكر0د سيرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بربسم ل 000.000.ر دضهم

الكتبية  تجزئة    : املقر االجتم عي 
عم ضة 9 شقة 1 تم ضة

تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 
فبراير   11 يومه  واملؤضخ  الع دي 
ب سكر0د  شركة  قرض شرك ء   ،(0((
املسؤولية  ذات  شركة  سيرفيس، 
املحدودة بربسم ل 000.000.ر دضهم 
الكتبية  تجزئة    : االجتم عي  مقره  

عم ضة 9 شقة 1 تم ضة م  يلي :
تحو20  الشرك ء  قرض  حيث   -  1
على  واملستحقة  اآلنية  ديونهم 
الشركة بز0 دته  في ضبسم ل الشركة 
ينتق2  حيث  دضهم   1.800.000 ب 
دضهم إلى   1.600.000 الربسم ل من 
لترتفع حصصهم  دضهم  000.000.ر 
الربسم ل  و0صبح  االجتم عية 
الشك2  على  موزع  للشركة  الجديد 

الت لي :
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- محمد سرعي محمد 990.000.) 
دضهم

- فوز0ة لعالهمي 10.000   دضهم
الحصص  عدد  ليرتفع   -
0000ر (ثالثو8 بلف  االجتم عية الى 
(م ئة   100 بقيمة  حصة اجتم عية) 
لربسم ل  املكونة  لك2 حصة  دضهم) 

الشركة 000.000.ر دضهم.
الق نو8  من  و7   6 الفص2 

األس �صي يتغير .
األس �صي  الق نو8  تحيي8   /(

للشركة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  ر/ 
يومه  ب لرب ط  التج ض0ة  املحكمة 

2022/04/07 تحت عدد 580ر)1.
عن النسخة والنص

204 P

ديوا8 األست ذة ضتيبة السق ط

موثقة

AHELAW NEGOCE
 ش.م.م ش.م 

تأسيس
تلقته  ضسمي  عقد  بمقت�صى   -  I
موثقة  السق ط  ضتيبة  األست ذة 
 ،(0(1 ديسمبر   9 بت ض0خ  ب لرب ط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املسم ة  وحيد  وشر0ك  محدودة 
 »AHELAW NEGOCE SARL AU«
 96-5 طبق  ملقتري ت الق نو8 ضقم 

والتي تحم2 املميزات الت لية :
 AHELAW«  : التسمية 

NEGOCE« ش.م.م ش.و.
استغالل مطعم   : هدف الشركة 

وح نة.
زنقة   7 الرب ط   : املقر االجتم عي 

األسقفية.
في محدودة  الشركة  مدة   :  املدة 
إنش ئه   يوم  من  انطالق   سنة   99   

م  عدا ح لة الفسخ املبكر.
ضبس امل ل : ضبسم ل الشركة يقدض 
 1000 100.000 دضهم مقسم إلى  ب 
100 دضهم   حصة اجتم عية من فئة 
حدود  في  نقدا  تأديته   تم  للحصة، 

مجموع ضبسم ل الشركة.

اولحي 8  السيد  تعيي8   : اإلداضة 

للشركة،  وحيد  كمسير  الحسي8، 

للشركة  التأسي�صي  للق نو8  وفق  

جميع  منحه  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحي ت الواسعة.

تم تسجي2 الشركة املذكوضة   -  II

ب لسج2 التج ضي للمحكمة التج ض0ة 

من   159187 ضقم  تحت  ب لرب ط 

السج2 التحليلي.
للبي 8 والنشر

  األست ذة ضتيبة السق ط

موثقة
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STE IR.FREGAY   SARL

CABINET FIDUCIAIRE

402AV MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX 05.37.36.17.18

NADIM KENI SERVICE
 SARL

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   09/02/2202 يوم  ب لقنيطرة 

وضع  الق نو8 األس �صي لشركة ذات 

ب لخص ئص  محدودة   مسؤولية 

الت لية :

 NADIM KENI التسمية   -  I

 SERVICE SARL

: ش ضع م ضتير  املقـر االجتم عي   -  II

ضقم  مكتب  محمد  بن  السالم  عبد 

ض0 ض  إق مة  فلوضي  ف ل  تجزئة   (

الز0تو8 . 

III - املـدة : 99 سنة.

تج ضة   : الشركــة  موضوع   -  IV

بشغ ل  متنوعة،  بشغ ل  متنوعة، 

البن ء.
   100.000: ضبس م ل الشركة   -  V

دضهم.

السيدة  إلى  بسند   : التسيير   -VI

ن دية ابوالوف ء
التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 

ب لقنيطرة  االبتدائية  ب ملحكمة 

عدد     تحت  بت ض0خ:16/03/0222 

1188سج2 تج ضي ضقم  68615.
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STE IR.FREGAY   SARL

CABINET FIDUCIAIRE

402AV MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX 05.37.36.17.18

 REPRESENTER PAR Mr GAYER

BOUJEMAA

OBSERVATOIRE NEWS
S.A.R.L 

تأسيس شركة
بت ض0خ   عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  بقيم   :  25/03/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

محدودة ك لت لي :
 OBSERVATOIRE  : االسـم   -  I
                                                NEWS  S.A.R.L

II - الشك2 : شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شر0ك وحيد.

III - املقـر : ش ضع م ضتير عبد السالم 
ف ل فلوضي   ( بن محمد مكتب ضقم 

إق مة ض0 ض ز0تو18ر القنيطرة.
من  ابتداءا  سنة   99  : املـدة   -IV

ت ض0خ تسجيله  ب لسج2 التج ضي.
V- موضوع الشركــة :

اخب ض0ة   (جر0دة   نشر الصحف  
إلكترونية).

في  :حدد  ضبس م ل الشركة   -  VI
إلى  مقسمة  دضهم    100.000 مبلغ 
منه   الواحدة  قيمة  حصة،   1000

100  دضهم.
: عهد تسيير الشركة  VII-التسيير 

للسيد  ي سي8 املداحي.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 

29/03/2022  تحت ضقم 87ر1.
سج2 تج ضي ضقم 68779.
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STE IR.FREGAY   SARL

CABINET FIDUCIAIRE

402AV MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX 05.37.36.17.18

DYDEC
SARL AU

            تأسيس شركة                                      
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم   07/12/2020 يوم  ب لقنيطرة 
وضع  الق نو8 األس �صي لشركة ذات 
ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

 DYDEC SARL AU التسمية - I
ش ضع   59: االجتم عي  املقـر   -  II
موالي   8 ضقم  عبدالعز0ز  موالي 

عبدالعز0ز القنيطرة . 
III - املـدة : 99 سنة.

بشغ ل   : الشركــة  موضوع   -  IV
صب غة  البن ء،  بشغ ل  متنوعة، 

املب ني ، اعم ل الديكوض .
   100.000  : V - ضبس م ل الشركة 

دضهم.
السيد  إلى  بسند   : VI-التسيير 

حمزة ض0 8.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 
 80765 عدد  تحت   05/02/0212

سج2 تج ضي ضقم  ر5808.
208 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

MECHRAA-CASH
املقر االجتم عي : ش ضع 16 نونبر، 

ضقم 8 - مشرع بلقصري
شركة  تأسيس  لعقد  تبع  
ف تح  بت ض0خ   »MECHRAA-CASH«
م ضس ))0)، تم تأسيس شركة ذات 
الشر0ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 
الشر0ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
.»MECHRAA-CASH« : التسمية
بداء  وك لة   : الرئي�صي  املوضوع 

الفواتير.
: ش ضع 16 نونبر،  املقر االجتم عي 

ضقم 8 - مشرع بلقصري.
املدة : 99 سنة.

تبدب السنة امل لية   : السنة امل لية 
ديسمبر  1ر  في ف تح ين ير وتنتهي في 

من ك2 سنة.
ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
دضهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
مقسم إلى 1000 حصة اجتم عية من 
تخصص  للواحدة،  دضهم   100 فئة 

الحصص على الشك2 الت لي :
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تجزئة  لحسن،  الرك دي  السيد 

 : مشرع بلقصيري  6ر،  ضقم  الفالح، 

1000 حصة اجتم عية ؛

املجموع : 1000 حصة اجتم عية.

الرك دي  السيد  السيد   : اإلداضة 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  لحسن، 

.G3168 الوطنية ضقم

الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

ب ملحكمة  الشركة  لقواني8 

بت ض0خ  بلقصيري  بمشرع   االبتدائية 

)) م ضس ))0) تحت ضقم 2022/36 

بملف السج2 التج ضي ضقم 9)8.

209 P

TURK’EAT

عرفي  بو  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

 مؤضخ في الرب ط بت ض0خ 1) م ضس ))0) 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر0ك واحد.

الهدف االجتم عي : مطعم، تنظيم 

الحفالت.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة.

التسولي  بجداين  صف ء  السيدة 

1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي بي من ت ض0خ وضع 

السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

كيش  حي  بض�صي،   791  : املقر 

لوداية، تم ضة.

بجداين  صف ء  السيدة   : املسير 

التسولي.

 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

6959ر1 تم ضة.

210 P

ائتم نية السفي ني

)) ش ضع محمد الخ مس، عم ضة السنتي�صي، 
ضقم 71، مكن س

اله تف : )5/ 07 55 51 5ر05

الف كس : 16 88 )5 5ر05

GEOPROSPECT
تعدي2

األس �صي  الق نو8  بمقت�صى 
لشركة   (0(( ين ير   1( يوم  املؤضخ 
GEOPROSPECT ضبسم له  00.000) 
دضهم ومقره  االجتم عي 150، مرج 8 

1، الشطر الث ني من الط بق األض�صي.
استق لة السيد العالوي عبد   -  1
لشركة  كمسير  مه مه  من  الحليم 
السيد  وتعيي8   GEOPROSPECT
للبط قة  الح م2  سعيد،  املقر0ني 
كمسير   D745171 ضقم  الوطنية 

جديد للشركة.
العقود،  التوقيع على جميع   -  (
البنكية  الوث ئق  الشركة،  والتزام ت 
واإلداض0ة بو غيره ، سيكو8 من طرف 
وبحد  سعيد  املقر0ني  السيد  املسير 

الشر0كي8.
ر - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
 التج ض0ة بمكن س يوم )1 ين ير ))0) 

تحت ضقم )119.
211 P

FARESS DE TRANSPORT
 S.A.R.L

تغيير شركة 
ضقم السج2 التج ضي 599)

التغيير   تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب ملميزات الت لية :

حصة من طرف   (50 بيع     -  1
الرامي لحسن إلى السيد ف ضس الرامي. 
) - استق لة السيد الرامي لحسن  
الرامي مسير  ف ضس  السيد  وتسمية 

للشركة وملدة غير محددة.
إلى  الق نوني  الشك2  تغيير   - ر 

.SARL A.U
8 - اإليداع الق نوني: تم ب ملحكمة 
االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 6 ببر20 ))0) 

تحت 928/22.
212 P

OUTIWORK
S.A.R.L A.U

تغيير شركة 
ضقم السج2 التج ضي 1ر)6ر

التغيير   تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب ملميزات الت لية :

1 - الز0 دة في ضبسم ل الشركة من 

100000 دضهم الى 1000000.

) - اإليداع الق نوني: تم ب ملحكمة 

االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 6 ببر20 ))0) 

تحت 923/22.

213 P

WI2AM PROSPECTION
S.A.R.L A.U

تغيير شركة 
ضقم السج2 التج ضي 8851ر

التغيير   تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب ملميزات الت لية :

1  - إض فة بنشطة الى الشركة. 

إلى  االجتم عي  املقر  نق2   -  (

العنوا8 الت لي تجزئة مدينة الوحدة 

زنقة كبو8  ر80  الث ني ضقم  الشطر 

العيو8. 

ر - اإليداع الق نوني: تم ب ملحكمة 

االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 6 ببر20 ))0) 

تحت 925/22.

214 P

OSCATRA
S.A.R.L A.U

تغيير شركة 
ضقم السج2 التج ضي رر18)

التغيير   تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب ملميزات الت لية :

1 - الز0 دة في ضاسم ل الشركة من 

100000 دضهم الى 1000000.

) - اإليداع الق نوني: تم ب ملحكمة 

االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 6 ببر20 ))0) 

تحت 926/22.

215 P

CLEAN & CAR CARE
 تأسيس شركة 

تبع  للعقد العرفي بت ض0خ  5 ببر20 

تم وضع قواني8 الشركة ذات   (0((

املميزات الت لية :

.CLEAN & CAR CARE : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

الشر0ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نش ط الشركة   : املوضوع 

سواء ب ملغرب بو خ ضجه : 

اإلصالح الك م2 لجميع املركب ت، 

بيع وشراء قطع غي ض السي ضات.

الجري، الحي   : الرئي�صي   املقر 
ضقم 66  العيو8.

الربسم ل : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 

السيد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 
ضشيد خ ضدي.

السيد   تسيير من طرف   : اإلداضة 
ضشيد خ ضدي.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة الربط 

بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية  ب ملحكمة 

6 ببر20 ))0) تحت ضقم 934/2022 

سج2 تج ضي ضقم 5)810.

216 P

CONCASSAGE MACHINERY
 تأسيس شركة 

تبع  للعقد العرفي بت ض0خ  6 ببر20 

تم وضع قواني8 الشركة ذات   (0((

املميزات الت لية :

 CONCASSAGE  : التسمية 

.MACHINERY

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

الشر0ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نش ط الشركة   : املوضوع 

سواء ب ملغرب بو خ ضجه : 

بيع  بيع معدات التكسير والبن ء، 

آالت البن ء واآلالت الصن عية.

الري ظ  ن دى   : الرئي�صي  املقر 

عم ضة ) الشقة ر،  العيو8.
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الربسم ل : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 

السيد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

الحبيب محوش. 

: تسيير من طرف   السيد   اإلداضة 

الحبيب محوش. 

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الربط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو8 

ضقم  تحت   (0(( ببر20   6 بت ض0خ 

936/2022 سج2 تج ضي ضقم 9)810.

217 P

CHIC TRADITION BY NG

شيك طخديسيسو ب ي 8 ج ش.م.م

الربسم ل االجتم عي : 60.000 دضهم

املقر االجتم عي : مح2 ضقم 9 عم ضة 

ضقم 1، إق مة الطواهري )1، والد 

هالل، احصي8، سال الجديدة

مؤضخ  توثيقي  عـقـد  بـمـقـتـرـى 

قد   (0(( م ضس   8 بت ض0خ  سال  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ويهدف نش طه  االجتم عي 

: الخي طة.

دضهم   60.000  : ضبسم ل الشركة 

مقسمة إلى 600 حصة من فئة 100 

دضهم للحصة الواحدة.

00ر  السيد عبد الرحم 8 غر0وة 

حصة ؛

السيدة غزال8 نوامي 00ر حصة.

سنة   99 الشركة  نش ط   : املدة 

النه ئي بي من  التأسيس  من  ابتداء 

ت ض0خ وضع السج2 التج ضي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

اله شمي  السيد   : تسيير  تحت 

غر0وة.

مقيدة ب لسج2 التج ضي : ر)57ر.

218 P

ALLIANCECA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 DHS
 Siège social : 10 Rue de
Prenthièvre 75008 Paris

RC N° 901 538 389
إنش ء فرع

لشركة  الوحيد  الشر0ك  اتخذ 
ALLIANCECA بت ض0خ 16 م ضس ))0)، 

بمقر الشركة القراضات الت لية :
اسم  يحم2  فرع  إنش ء 
 : االجتم عي  ب ملقر   ALLIANCECA
إق مة فوزي الكر0ني، عم ضة ضقم س، 

شقة ضقم ر، حي املنزه، الرب ط.
الهدف االجتم عي للفرع : البرمجة 
واالستش ضات  املعلوم تي  املج ل  في 
املعلوم ت  تكنولوجي   وبنشطة 

األخرى.
تعيي8 السيد امحمد عرش، الح م2 
 17DF22693 ضقم  السفر  لجواز 

كمدير للفرع.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 التج ض0ة ب لرب ط بت ض0خ 5 ببر20 ))0) 

تحت ضقم 9)5ر)1.
مقتطف من بج2 اإلشه ض

219 P

SUPER APPART
ش.ذ.م.م

ذات الربسم ل : 1.810.000 دضهم
مقره  االجتم عي : زاو0ة ش ضع 

العرع ض، ش ضع الز0تو8، عم ضة ب، 
شقة ضقم 8، حي الر0 ض، الرب ط

الع م  الجمع  مداولة  بعد 
 (0(( فبراير  ف تح  ليوم  االستثن ئي 
للشركة  املسبق  التفكيك  قرض 

ووضعه  على التصفية.
عي8 الجمع الع م كمأموض للتصفية 
ل  كمسيرة  ع يدة،  فح�صي  السيدة 
SUPER APPART ش.ذ.م.م، الق طنة 
ب ش ضع املهدي بنبركة، إق مة ف طمة 
الزهراء السوي�صي، الرب ط مع تمتعه  
بجميع الصالحي ت قصد إنه ء عملية 
واألصول  املواضد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.

حدد مقر التصفية في : زاو0ة ش ضع 

ب،  عم ضة  الز0تو8،  ش ضع   العرع ض، 

شقة ضقم 8، حي الر0 ض، الرب ط.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الربط 

بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة   ب ملحكمة 

5 ببر20 ))0) تحت ضقم 1ر5ر)1.

220 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N°28 RUE 10 V.N SIDI KACEM

NEGOTRAV RIM

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ق سم  بسيدي  التسجي2  بمصلحة 

8ر0ر00ر0001))0)  ضقم  تحت 

تأسيس  تم   (0(( م ضس   10 بت ض0خ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خص ئصه  ك لت لي :

 NEGOTRAV : التسمية التج ض0ة

.RIM

 DOMICILE IMM 148  : املقر 

 APPT N°2 ETAGE 1 AV.MED V

.SIDI KACEM

 TRAVAUX  : الرئي�صي  الهدف 

 DIVERS OU CONSTRUCTION/

.NEGOCIANT

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ضبس امل ل : 100.000 دضهم مقسمة 

دضهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة موزعة بي8 الشرك ء ك لت لي :

السيدة اله م اهدو8 500 حصة ؛

 500 ش وني  السالم  عبد  السيد 

حصة.

التسيير : السيدة اله م اهدو8.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الربط ب ملحكمة االبتدائية بسيدي 

تحت   (0(( ببر20  ف تح  يوم  ق سم 

ضقم 86 السج2 التج ضي ضقم 9)91).

221 P

LINA AVIATION SERVICES
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى   -  I
تمت   ،(0(( م ضس   (5 ب لرب ط يوم 
لشركة  التأسي�صي  الق نو8  صي غة 
محدودة املسؤولية بشر0ك وحيد له  

الخص ئص الت لية :
 LINA AVIATION  : التسمية 

.SERVICES
 TRANSPORT  : الهدف 
 DE VOYAGEURS OU DE

.MARCHANDISES
 4RUE  : االجتم عي  املقر 
 NOPALEA, LOT 4 SECTEUR 17

.BLOC I, HAY RIAD, RABAT
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الربسم ل : حدد ضبسم ل الشركة 

في مبلغ 100.000 دضهم.
إلى  الشركة  تسيير  عهد   : اإلداضة 

.Mr.YOUSSEF RACHID
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 1ر ديسمبر.
تم اإليداع الق نوني وتسجي2   -  II
بتم ضة  االبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 
ضقم  تحت   (0(( ببر20   6 ب لرب ط 

.159(61
222 P

AUTOGATE MAROC 
S.A.R.L.AU 

تأسيس شركة
في      العرفي  العقد  تسجي2  ت ض0خ 
5) فبراير ))0) ب لرب ط والتي تحم2 

الخص ئص الت لية :
مق ول   : االجتم عي  الهدف 
- اتص الت سلكية  تركيب ت كهرب ئية 

والسلكية - تج ضة.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
نقدا، وهي تمث2 1000 حصة من فئة 
ملكية  الواحدة  للحصة  دضهم   100

حصص املش ضكة هي :
 1000  : نبي2  الر وي  السيد 

حصة بي 100.000 دضهم.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من ك2 سنة م  عدا  1ر   إلى 

ت ض0خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي2. 

املقر االجتم عي : ضقم 5 حي العب دي  

ضقم ر10 حي وادي الذهب تم ضة.

نبي2   الر وي  السيد   : التسيير 

لفترة غير محددة.

 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

رر57ر1.

223 P

PRESTIGE PLACO
S.A.R.L.AU 

تأسيس شركة
في  العرفي  العقد  تسجي2  ت ض0خ 

ب لرب ط والتي تحم2   (0(( م ضس   (

الخص ئص الت لية :

مق ول جميع   : الهدف االجتم عي 

بعم ل البن ء املتنوعة.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 

نقدا،  وهي تمث2 1000 حصة من فئة 

ملكية  الواحدة  للحصة  دضهم   100

حصص املش ضكة هي :

الوه ب:  عبد  الخي ضي  السيد 

1000 حصة بي 100.000 دضهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من ك2 سنة م  عدا  1ر   إلى 

ت ض0خ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجي2. 

 8 0ر شقة  ضقم   : املقر االجتم عي 

 - زنقة موالي احمد الوكيلي  حس 8 

الرب ط.

عبد  الخي ضي  السيد   : التسيير 

الوه ب لفترة غير محددة.

 : التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 

.159007

224 P

شركة كريسطال شو
ش.م.م

ضبسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : املركز التج ضي 

بسواق السالم، متجر ضقم )1، تم ضة
تفو0ت لحصص بدو8 مق ب2

بمث بة  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
محرر الجمع الع م االستثن ئي محرض 
الج يي،  لبنى  األست ذة  طرف  من 
مق ب2  بدو8  فوتت  ب لرب ط  موثقة 
لف ئدة  الشركي  سوس 8  السيدة 
السيد محمد ع ضف وسوف واآلنسة 
(حق  حصة   (75 وسوف  بميرة 

الرقبة) لك2 واحد منهم .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 56)).
225 P

 INSTITUT DE LA
CONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس شركة

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم  ب لرب ط،   (0(( ين ير   (6
التأسي�صي لشركة محدودة  الق نو8 

املسؤولية ذات شر0ك وحيد.
 INSTITUT DE LA  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU
استش ضات   : االجتم عي  الهدف 

إداض0ة، تدض0ب، مرافقة.
ش ضع   ،15  : االجتم عي  املقر 

األبط ل، ضقم 8، بكدال، الرب ط.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : االجتم عي  الربسم ل 
حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  دضهم   100 فئة 

اكتتبت وحرضت كله  من طرف :
 1000 بلق سم  ضضوا8  السيد 

حصة.
التسيير : السيد ضضوا8 بلق سم.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 
إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

الربط  بكت بة  اإليداع  تم 
بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة   ب ملحكمة 
ف تح ببر20 ))0) تحت ضقم 159165.
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HOSPITALITY EVENT
SARL

تأسيس شركة
بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم  ب لرب ط،   (0(( ين ير   (6
التأسي�صي لشركة محدودة  الق نو8 

املسؤولية.
 HOSPITALITY  : التسمية 

.EVENT SARL
مق ول   : االجتم عي  الهدف 
تنظيم  خدم ت املعلوم ت التج ض0ة، 

املن سب ت.
ش ضع   ،15  : االجتم عي  املقر 

األبط ل، ضقم 8، بكدال، الرب ط.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : االجتم عي  الربسم ل 
حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  دضهم   100 فئة 

اكتتبت وحرضت كله  من طرف :
السيد هش م ح فظ ررر حصة ؛

ررر  مرزوق  الكر0م  عبد  السيد 
حصة ؛

8رر  بوجراد  مصطفى  السيد 
حصة.

التسيير : السيد زامل ض سعيد.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
الربط  بكت بة  اإليداع  تم 
بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة   ب ملحكمة 

6 ببر20 ))0) تحت ضقم 55)159.
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استث قية ميموزا
مكتب ق نوني للمح سبة

التحكيم التج ضي الدولي والوس طة
 الط بق األول إق مة بال ضوزا ضقم ر القنيطرة 

اله تف : )7.65.9ر.05.7

شركة سانكولي
ش.د.م.م.ش.م

ضبسم له  : 100000 دضهم
مقره  ر8 كروب ر10 ب م ) 

القنيطرة
تعديالت ق نونية

حرض  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 (0(( ين ير   (8 بت ض0خ  ب لقنيطرة 
))0) قرض  ين ير   (5 واملسج2 بت ض0خ 

مس هم شركة س نكولي م  يلي :

الح2 املسبق للشركة.
استق لة املسير املنفرد.

تعيي8 مصفي للشركة في شخص 
املزداد  مغربي  الق دض  عبد  لعن ية 
بت ض0خ )1 يوليو 1989 بسقي الجزائر 
ضقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

8ر8070.
الح2 تم بمقر الشركة.

اإلبتدائية  ب ملحكمة  تم  اإليداع 
بت ض0خ   90195 ب لقنيطرة تحت ضقم 

ف تح فبراير ))0).
لإلش ضة والتنبيه

227P مكرر

ECO PROMOCLIM
SARL AU

فسخ للشركة
القراض  محرر  بمقت�صى 
اإلستثن ئي ب لرب ط بت ض0خ 5) بكتوبر 
 ECO PROMOCLIM 1)0) للشركة

SARL AU تقرض م  يلي :
من  ابتداء  الشركة  لهذه  الفسخ 
وتعيي8   ،(0(1 بكتوبر   (5 ت ض0خ 
السيد سمير فه مي مصفي للشركة، 
ب ملقر  التصفية  مقر  تعي8  كم  
اإلجتم عي للشركة ر1 ش ضع الف ضابي 

الرب ط.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( ين ير   (7 بت ض0خ 

.1(1661
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OMTAPLO
S.A.R.L AU

تفو0ت حصص
نق2 املقر اإلجتم عي

القراضات  محرر  بمقت�صى 
اإلستثن ئية للجمع الع م اإلستثن ئي 
 (0(1 بغسطس  ر1  للشركة بت ض0خ 

تم إقراض م  يلي :
ط ضق  السيد  ج2 حصة  تفو0ت 
 100 بقيمة  حصة)   5000) الركيك 
شركة  في  الواحدة  للحصة  دضهم 
عمرو  السيد  إلى   OMTAPLO

الحمزاوي.
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للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشر0ك وحيد.
استق لة السيد ط ضق الركيك من 

تسيير الشركة.
نق2 املقر اإلجتم عي للشركة من 
إلى  تم ضة  ر  خي م  تجزئة   1(1 ضقم 
شقة   GH4 عم ضة   1 جن 8 املنصوض 

ضقم 18 املدينة الجديدة ت مسن .
7، و15   ،6  ،8  ،1 تحيي8 امل دتي8 

من النظ م األس �صي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( ببر20   5 بت ض0خ 

ر51ر)1.
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 HTCDR
 S.A.R.L
التأسيس

بموجب عقد عرفي ب لرب ط بت ض0خ 
شركة  تأسيس  تم  فبراير))0)   15
ب لصف ت  محدودة،  مسؤولية  ذات 

الت لية:
.  HTCDR s.a.r.l  : التسمية

تجزئة  8ر  ضقم   : املقراالجتم عي 
حي املنصوض   1 مح2 ضقم   1 الكتبية 

الذهبي ـتم ضة.
الغرض االجتم عي :

بو  مختلفة  بشغ ل  مق ول   /1  
البن ء.

املدة : 99 سنة.
دضهم   10.000.00  : الربسم ل 
مقسمة الى 100 حصة من فئة 100 
الواحدة،اكتتبت  للحصة  دضهم 

ك لت لي:
السيد: حسن عقي2 50 حصة. 
السيد: العربي زهير 50 حصة. 

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 
العربي  السيد حسن عقي2 والسيد 

زهير.
للشركة  الق نوني  االيداع  تم 
بيوم  االبتدائية   ب ملحكمة 
5 ببر20 ))0) تحت ضقم 0)78 ، ضقم 

السج2 التج ضي 9)59ر1.
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 N1-CONSTRUCT
SARL AU

بمقت�صى جمع ع م استثن ئي حرض 
في الرب ط   8ببر20))0) قرض الشر0ك 
 N1-CONSTRUCT الوحيد للشركة

SARLAU م  يلي : 
الذي  الشركة  نش ط  تعدي2 

بصبح ك لت لي :
إنش ءات  بو  بعم ل  مق ول 

مختلفة،
استيراد و تصدير.

شراء وبيع مواد ومعدات البن ء.
النظ م  من  ر  امل دة  تعدي2 

األس �صي.
تم اإليداع الق نو8 بكت بة الربط 
بت ض0خ ب لرب ط  التج ض0ة   ب ملحكمة 

 7 ببر20  ))0)تحت ضقم 577ر)1.
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 AMLINE
 SARLAU

 (8 بمقت�صى عقد عرفي محرض    
تم تكو0ن نظ م بس �صي  م ضس))0) 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شر0ك وحيد  خص ئصه  ك لت لي:

.AMLINE  :  التسمية
تم ضس الشركة األهداف  الهدف: 

الت لية:
ص لة ض0 ضية .

إداضة البنية التحتية الر0 ضية ،
التج ضة.

املقر االجتم عي :  ضقم 190 قط ع 
بلف حي الرحمة سال.

بلف     م ئة  االجتم عي:  امل ل  ضبس 
)100.000.00 ) دضهم مقسم إلى الف 
)1000) حصة قيمة ك2 واحدة م ئة 

100.00 دضهم.
السيدة   تعيي8  تم  التسيير: 
لبط قة  الح ملة  عبو   خديجة 
 BJ 288269 التعر0ف الوطنية ضقم  
غير  وملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة.
امللف  تم وضع  الق نوني  اإليداع 
الق نوني لدى كت بة الربط املحكمة 
تحت ضقم السج2  االبتدائية بسال  

التج ضي5767ر. 
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 ECOLE D’EXCELLENCE DE
RABAT ECOLE PRIVEE

SARL AU
م ضس   11 بمقت�صى عقد حرض في 
ذات  شركة  تأسيس  تم   (0((
وحيد  لشر0ك  محدودة  مسؤولية 

ب لخص ئص الت لية :
 ECOLE  : التج ضي  اإلسم 
 D’EXCELLENCE DE RABAT
ECOLE PRIVEE SARL  AU مدضسة 

التمييز في مدضسة الرب ط الخ صة.
 MAITRE  : اإلجتم عي  الهدف 
 DE PENSION OU CHEF

.D’INSTITUTION
100.000.00دضهم   : امل ل  ضبس 
 100 ب  حصة   1000 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة لص لح شركة 
BICHAHA ذات مسؤولية محدودة 
 1188(5 التج ضي  السج2  ضقم 
املمثلة  ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة 
من طرف السيد كر0م ض�صى بنجلو8 
 BICHAHA 1000 شركة  لص لح 

حصة 100.000.00 دضهم.
املقر اإلجتم عي : ضقم 1 عم ضة 1 
الط بق األول حي فردوس املسيرة 1 

تم ضة.
ض�صى  كر0م  للسيد   : التسيير 

بنجلو8.
ب ملحكمة  الق نو8  اإليداع  تم 
م ضس    (1 بت ض0خ  بتم ضة  اإلبتدائية 
السج2  ضقم   601 عدد  ))0)تحت 

التج ضي 5781ر1.
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MAITRE FATIMA AMOR

NOTAIRE
مكتب األست ذة ف طمة عموض

موثقة ب لرب ط

BENKIMO شركة 
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشر0ك الوحيد

بموجب عقد توثيقي تم بمكتب 
بت ض0خ عموض   ف طمة   األست ذة 
ب لرب ط  سج2   (0(( فبراير  ر)   

سج2   ،(0(( فبراير   (5 بت ض0خ 

 ،2022-0008599-2046 الدخول 

 ،6461/2022 التحصي2  سج2 

ر))7018171178،  االداء  مراجع 

تم تأسيس شركة من طرف :

الس كن  بنكيرا8،  محمد  السيد 
زنقة  ر181  السوي�صي  ب لرب ط 

بركة  بن  املهدي  ش ضع  البست 8 

للتعر0ف  الوطنية  للبط قة  الح م2 

 .A97899 عدد

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخ صي ت  ذات  الوحيد  الشر0ك 

الت لية :

 BENKIMO  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

هدف الشركة : هدفه  هو ك لت لي :

اإلنع ش العق ضي.

العملي ت  ك2  ع مة،  وبصفة 

امل لية، التج ض0ة،الصن عية العق ض0ة 

بو املنقولة يمكن ب8 تكو8 ذات صلة 

مب شرة بو غير مب شرة بهدف الشركة 

بو يمكنه  ب8 تتيح تنميته .

مدة الشركة : 99 سنة.

مقر الشركة : الرب ط، بكدال 15 

ش ضع األبط ل ضقم 8.
ضبس م ل الشركة : محدد في مبلغ 

 1000 على  مقسم  دضهم   100.000

للحصة،  دضهم   100 بمبلغ  حصة 

مملوكة للسيد محمد بنكيرا8 املسير 

الوحيد للشركة.

 : الشركة  م ل  ضبس  مجموع 

100.000 دضهم.

محمد  السيد   : الشركة  إداضة 

السوي�صي  ب لرب ط  الس كن  بنكيرا8 
املهدي  ش ضع  البست 8  زنقة  ر181 

الوطنية  للبط قة  الح م2  بركة  بن 

للتعر0ف عدد A97899 مسيرا وحيد 

للشركة ملدة زمنية غير محدودة وله 

بإسم  للتصرف  الك ملة  الصالحي ت 

وبإنج ز  الح الت  جميع  في  الشركة 

جميع العملي ت التي تدخ2 في نط ق 

هدف الشركة.
لإلض حة والبي 8
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RAMSES TOURS
S.A.R.L A.U

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 300.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : 16RUE OMAR

 EL JADIDI MAGASIN N°1
KEBIBAT RABAT

R.C RABAT N°112531
تحو20 املقر اإلجتم عي 

انعقد  فبراير))0)   ( بت ض0خ 
لشركة  الع دي  الغير  الع م  الجمع 
 RAMSES TOURS S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد، ضبسم له  00.000ر 
دضهم مقره  اإلجتم عي 16 زنقة عمر 
الجديدي مح2 ضقم 1 لقبي ت الرب ط.

حيث تمت املص دقة على :
لشركة  اإلجتم عي  املقر  تحو20 
 RAMSES TOURS S.A.R.L A.U
ضقم  مح2  الجديدي  عمر  زنقة  من 
حي   589 ضقم  إلى  الرب ط  لقبي ت   1

السالم إض في قط ع 11 سال.
النظ م  من  الرابع  البند  تغيير 

األس �صي للشركة.
الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ للرب ط  التج ض0ة   ب ملحكمة 
الق نوني  إيداع   (0(( فبراير    (1  

ر6ر))1.
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CHHIWAT KARIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسم له  : 100.000 دضهم
املقر اإلجتم عي : ش ضع عمر بن 

الخط ب ضقم 1 عم ضة األم 8 مح2 
ضقم 8 بكدال الرب ط

السج2 التج ضي ضقم 159181 
الرب ط
تأسيس

بت ض0خ  حرض  عرفي  لعقد  تبع  
شركة  تأسيس  تم   ،(0(( 7م ضس 
مواصفته   محدودة  مسؤولية  ذات 

ك لت لي :

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

 CHHIWAT : التسمية اإلجتم عة

.KARIM

الهدف اإلجتم عي :

بيع وصن عة  األلب 8 والجب8.

بن  عمر  ش ضع   : اإلجتم عي  املقر 

األم 8 مح2  عم ضة   1 ضقم  الخط ب 
ضقم 8 بكدال الرب ط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسجيله   ت ض0خ  من  تبتدئ  سنة 

السج2 التج ضي.

 : اإلجتم عي  الربسم ل 

100.000.00 دضهم.

ضبسم ل  حدد   : الربسم ل  توزيع 

الشركة في 100.000.00دضهم مقسم  

حصة إجتم عية من فئة   1000 إلى 

100 دضهم للحصة، مرقمة من 1 إلى 

1000 ووزعت هذه الحصص ك لت لي :

السيد محمد كر0م رررحصة.

السيد هش م كر0م رررحصة.

8رر  السيد عبد الكر0م العمري 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

الشرك ء : 

السيد عبد الكر0م العمري مغربي 

التعر0ف  لبط قة  ح م2  الجنسية 

.C70الوطنية ضقم )18ر

مغربي  كر0م  هش م  السيد 

التعر0ف  لبط قة  ح م2  الجنسية 

.C7الوطنية ضقم 8060ر

مغربي  كر0م  محمد  السيد 

التعر0ف  لبط قة  ح م2  الجنسية 

.C661811 الوطنية ضقم

الكر0م  عبد  السيد   : التسيير 

كر0م  هش م  والسيد  العمري 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

تسجي2  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج ضي  ب لسج2  الشركة 

ببر20   5 بت ض0خ   159181 ضقم  تحت 

.(0((
من بج2 النشر واإلشه ض

التسيير 

236 P

SOCIETE CAFE AWOODID
SARL

 SOCIETE A RESPONSABIITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
 SIEGE SOCIAL : LOT AL AMANE

 IMM 32 HAY FIRDAOUS
 MAGASIN N°2 AV MLY ALI

CHERIF TEMARA
شركة  تأسيس  على  اإلتف ق  تم 

حسب املعطي ت الت لية :
 SOCIETE CAFE التسمية :شركة

.AWOODID SARL
املقر اإلجتم عي : عم ضة )ر االم 8 
 ( حي الفردوس املح2 التج ضي ضقم 

ش ضع موالي علي الشر0ف تم ضة.
الهدف : مقهى.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس .

امل ل  ضبس  حدد   : الربسم ل 
100.000.00 دضهم.

تسير من طرف السيد   : التسيير 
لبط قة  الح م2  هللا  عبد  بوست 
 A248826 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
الق طن زنقة ادضيس األكبر عم ضة 7ر 

شقة 1 حس 8 الرب ط.
الح م2  والسيد بوست عبد هللا 
ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
ادضيس  زنقة  الق طن   A328373
حس 8   1 شقة  7ر  عم ضة  األكبر 

الرب ط.
لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
 (0(( ببر20   6 في  بتم ضة  اإلبتدائية 

تحت ضقم 8ر78.
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STE WEITER CASH
الع م  الجمع  I.بمقت�صى 
االستثن ئي املنعقد في 19ين ير ))0):
مسؤولية  ذات  شركة  -ح2 
 STE WEITER محدودة بشر0ك وحيد
االجتم عي  تصفيته   مقر   CASH
 9( ضقم  املغربية  الصحراء  زنقة 
السيد عصعو�صي   الخميس ت,عي8  

فهد كمصفي للشركة.  

الربط  بكت بة  اإليداع  تم   .II
ب لخميس ت  االبتدائية  ب ملحكمة 
تحت عدد 81 بت ض0خ 6) ين ير ))0) .
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STE ALF IMAZIGHEN
الع م  الجمع  بمقت�صى   .I
ديسمبر   16 في  املنعقد  االستثن ئي 

.(0(1
مسؤولية  ذات  شركة  -ح2 
 STE ALF IMAZIGHEN محدودة 
مقر تصفيته  االجتم عي ضقم 15 زنقة 
قرواش  السيد  تيفلت,عي8   ايفني 

مراد كمصفي للشركة.  
الربط  بكت بة  اإليداع  II.تم 
تحت  بتيفلت  االبتدائية  ب ملحكمة 

عدد 18ر بت ض0خ 6) ين ير ))0)      .
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كوت انترناسيونال
شركة ذات  املسؤولية املحدودة
ضبسم له  : 100.000.00 دضهم

سيدي محمد بن عبد هللا عم ضة 5 
كريست ل ر م ض0ن  ك زابالنك 
السج2 التج ضي 195ر85

مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بت ض0خ 6) ديسمبر 019) تم تأسيس 

شركة ذات الخص ئص الت لية :
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
اسم الشركة : كوت انترن سيون ل.

 100.000.00  : ضبس م ل الشركة 
دضهم

التقديم ت :
قدمت شركة ج.ب.س.ب هولدينغ 
س.غ ؤ للشركة املذكوضة بعاله مبلغ  

نقدي  قدضه 99.000.00 دضهم.
قدم السيد جيفري س.ف.ج بو0ج 
للشركة املذكوضة بعاله مبلغ  نقدي  

قدضه 1.000.00 دضهم.
مجموع التقديم ت: 100.000.00 

دضهم.
تقسم إلى  الحصص اإلجتم عية: 
 100 حصة إجتم عية قدضه    1000
دضهم ك2 واحدة سددت قيمته  1/2 
النصف ووزعت على الشرك ء بنسب 

مس هة ك2 منهم كم  يلي :
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هولدينغ  ج.ب.س.ب  شركة 

حصة   99 قدضه  نقدي   مبلغ   س.غ 

إجتم عية.

السيد جيفري س.ف.ج بو0ج مبلغ 

نقدي  قدضه 10 حصة إجتم عية.

اإلشتراك  حصص  مجموع 

املكونة لربسم ل الشركة 100 حصة 

إجتم عية.

:  سيدي محمد  املقر اإلجتم عي 

ر  كريست ل   5 عم ضة  هللا  عبد  بن 

م ض0ن  ك زابالنك .

غرض   : التج ضي  النش ط 

غير  بو  مب شر  بشك2  الشركة سواء 

ب ملش ضكة بو   مب شر وسواء لحس به  

 بو لف ئدة الغير هو :

توفير املواضد البشر0ة.

العملي ت  ك2  ع مة  وبصفة 

التج ض0ة امل لية، منقولة وعق ض0ة التي 

له  ب8 ترتبط بصفة مب شرة  يمكن 

اإلجتم عي  ب ملوضوع  مب شرة  غير  بو 

بو ب8 تسه2 تنمية وتحقيق املوضوع 

اإلجتم عي.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيله  

ب لسج2 التج ضي.
التسيير : تم تعيي8 السيد جيفري 

لفترة  للشركة  مسير  بو0ج  س.ف.ج 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج ض0ة ب لرب ط 

ضقم  تحت   (0(0 ين ير   15 بت ض0خ 

السج2 التج ضي 195ر85.
لإليداع والنشر

التسيير

240 P 

E&O CONTRATISTAS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 

شركة  تأسيس  تم  م ضس))0)  ر) 

بشر0ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخص ئص الت لية :

التسمية :

. E&O CONTRATISTAS  SARL AU 

الهدف :
منعش عق ضي.

10 زنقة الحر0ة   : املقر اإلجتم عي 
الط بق ر الشقة 5 الداضالبير ء بنف .
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
: تم  تحديد  الربسم ل اإلجتم عي 
ضبسم ل الشركة في مبلغ 100.000.00 
دضهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 
دضهم للحصة الواحدة مكتتبة   100

ومحرضة ب لك م2 للشر0ك الوحيد.
مغربي  عق ض  فهد  ض0 ض  السيد 
م ضس   (7 مواليد  من  الجنسية 
بتجزئة  مقيم  ب لداضالبير ء   1977
 10 ضقم   15 زنقة  امليلودي  الت زي 
الوطنية  للبط قة  ح م2  ك ليفوضني  

.BK155979 ضقم
السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 
اإلجتم عية من ف تح ين ير إلى متم 1ر 

ديسمبر.
تم تعيي8 السيد ض0 ض   : التسيير 
فهد عق ض كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 
 (0(( ببر20   8 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 
تحت ضقم 819889 والسج2 التج ضي 

تحت ضقم 8815ر5.
ملخص قصد النشر
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STE. SCI ORKHA
شركة مدنية عق ض0ة

ضبسم له : 10.000.00 دضهم
مقره  اإلجتم عي : 8) تجزئة األمالك 
املخزنية جبهة البحر موالي بوسله م

س.ت 9)56)
ع م  جمع  محرر  بمقت�صى 
بوسله م  بموالي  منعقد  استثن ئي 
قرض شرك ء   (0(( م ضس   (8 بت ض0خ 
 SCI العق ض0ة  املدنية  الشركة 
ORKHA ضبسم له  10.000.00 دضهم 
بموالي  اإلجتم عي  مقره   والك ئن 
8) تجزئة األمالك املخزنية  بوسله م 
للشركة  املبكر  الح2  البحر،  جبهة 
))0) وتصفيته   8) م ضس  ابتداءمن 

ودي .

السيد  الع م  الجمع  عي8  كم  
الس كن   BORADOUX PIERRE
8) تجزئة األمالك  بموالي بوسله م 
املخزنية جبهة البحر مصفي للشركة 
إلنه ء  الواسعة  السلط  ومنحه 
العملي ت الج ض0ة للشركة بيع بصول 

الشركة وتأدية ديونه .
مقر التصفية هو املقر اإلجتم عي 
يجب  العنوا8  هذا  وفي  للشركة 
والوث ئق  املراسالت  جميع  تتم  ب8 

الخ صة ب لتصفية.
قد تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 
بسوق  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
بضبع ء الغرب بت ض0خ 9) م ضس ))0) 

تحت عدد 43/2022.
عن النسخة والنص

املسير 
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STE LA MARCHE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضاسم له  : 100.000 دضهم
98 100 A : مقره  االجتم عي

 يوسف ابن ت شفي8 اق مة ض0 ض 
االندلس II مكتب ضقم 5 القنيطرة
السج2 التج ضي ضقم : 85169 

القنيطرة
تفو0ت حصص اجتم عية

وتعيي8 مسير جديد
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 STE LA لشركة  الع دي  الغير 
ذات  شركة   ،MARCHE CAR

املسؤولية املحدودة، تقرض م  يلي :
املص دقة على تفو0ت 500 حصة 
100 دضهم للحصة  اجتم عية بقيمة 
 ،ZIAT SAADIA السيدة  ملك  في 

لف ئدة السيد محمد صنديد.
املص دقة على تفو0ت 500 حصة 
100 دضهم للحصة  اجتم عية بقيمة 
 ،ADIBA BRAHIMI في ملك السيدة

لف ئدة السيد محمد صنديد.
 ZIAT السيدة  استق لة  قبول 
محمد  السيد  وتعيي8   MILOUDA
صنديد مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

ضقم  تحت  ب لقنيطرة،  االبتدائية 

89918 بت ض0خ 5 ين ير ))0).
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STE ZARREO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك وحيد

ضاسم له  : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : ش ضع محمد 

الديوضي ومحمد عبدو اق مة 

ك ميلي  الط بق الث ني مكتب ضقم 8) 

القنيطرة

ت سيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب لقنيطرة، تم وضع الق نو8 االس �صي 

املحدودة  املسوؤلية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشر0ك 

الت لية :

.ZARREO SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد.

محمد  ش ضع   : االجتم عي  املقر 

اق مة  عبدو  ومحمد  الديوضي 

 (8 ك ميلي  الط بق الث ني مكتب ضقم 

القنيطرة.

االستيراد   : الشركة  موضوع 

والتصدير.

ضاسم ل  حدد   : الشركة  ضاسم ل 

دضهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتم عية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 دضهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد  الى  بسند   : التسيير 

.AHMED ASKRI

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر.

التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 

ب لقنيطرة،   االبتدائية  ب ملحكمة 

م ضس   (8 بت ض0خ  ر6878  تحت ضقم 

.(0((
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STE LC NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ضاسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : 0ر  ش ضع االم م 

علي مكتب ضقم ) القنيطرة
ت سيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  وضع  تم  ب لقنيطرة، 
املسوؤلية  ذات  لشركة  االس �صي 

املحدودة  ذات املواصف ت الت لية :
  STE LC NEGOCE  : التسمية 

. SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.
:0ر  ش ضع االم م  املقر االجتم عي 

علي مكتب ضقم ) القنيطرة
ت جر مستوضد   : موضوع الشركة 

يبيع بنصف الجملة وت جر.
ضاسم ل  حدد   : الشركة  ضاسم ل 
دضهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتم عية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيمة 100 دضهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند الى السيد شعيبة 
بيوب  والسيد لعبيدي صالح الدين.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر.

التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

ضقم 68865 بنت ض0خ 6 ببر20  ))0).
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STE  T2RK
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك وحيد
ضاسم له  : 10.000 دضهم

مقره  االجتم عي : 59 اق مة موالي 
عبد العز0ز ش ضع موالي عبد العز0ز 

ضقم 8  القنيطرة
ت سيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نو8 االس �صي 
املحدودة  املسوؤلية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد   بشر0ك 

الت لية :

 STE T2RK   SARL AU : التسمية
ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر0ك  وحيد.
اق مة   59  :  : االجتم عي  املقر 
موالي عبد العز0ز ش ضع موالي عبد 

العز0ز ضقم 8  القنيطرة.
االشغ ل   : الشركة  موضوع 
منتج ت  وبيع  البن ء  بو  املختلفة 

البن ء.
ضاسم ل  حدد   : الشركة  ضاسم ل 
الشركة في مبلغ 10.000 دضهم مقسم 
الى 100 حصة اجتم عية بقيمة 100 

دضهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

بسند الى السيد خلي2   : التسيير 
غ لي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر.

التج ضي  ب لسج2  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

ضقم 7ر688 بنت ض0خ 5 ببر20  ))0).
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 STE MOROCCAN AUPAIR
JOB

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضاسم له  : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : 88) ش ضع محمد 
الخ مس مكتب ضقم 1 القنيطرة

تحو20 املقر االجتم عي 
اض فة نش ط

تعيي8 مسير جديد
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 MOROCCAN الغير الع دي لشركة
AUPAIR JOB، شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر0ك وحيد، تقرض م  يلي :

 (88 من  االجتم عي  املقر  تحو20 
 1 ش ضع محمد الخ مس مكتب ضقم 
القنيطرة الى العنوا8 الت لي : )8 ش ضع 
االستقالل الط بق الث ني مكتب ضقم 

6 القنيطرة.
اض فة االنشطة الت لية :

نق2 البر ئع.
االستيراد والتصدير.

ايت  السيدة  استق لة  قبول 
تسيير  مه م  من  لطيفة  الحوس 
الشركة وتعيي8 السيد لعمود حميد 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
ضقم  تحت  ب لقنيطرة،  االبتدائية 

90995 بت ض0خ 7 ببر20 ))0).
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 STE OMAZINE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضاسم له  : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : مجموعة 109 
اق م ت الكولف عم ضة L ضقم )87 
الط بق االول شقة ضقم 8 القنيطرة

تعيي8 مسير جديد
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 OMAZINE لشركة  الع دي  الغير 
ذات  شركة   CONSULTING

املسؤولية املحدودة، تقرض م  يلي :
لبنى  السيدة  استق لة  قبول 
الق دض  عبد  السيد  وتعيي8  بف ندي 
الزضوتي مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
ضقم  تحت  ب لقنيطرة،  االبتدائية 

90985 بت ض0خ 5 ببر20 ))0).
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 STE FAMILI DEV
SARL

ح2 الشركة
الجمع  محرر  بمقت�صى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثن ئي 
تقر0ر  تم   (0(( فبراير   (( بت ض0خ 

االتي:
الح2 قب2 االوا8 لشركة ف ميلي 
وتصفيته  ودي  طبق   ديف ش.ذ.م.م. 
التأسيس ووفق  الحك م  لبنود عقد 
ذات  القواني8  في  الواضدة  التصفية 

الصلة.
سعدي  لحبيب  السيد  تعيي8 
ك فة  منحه  مع  للشركة  كمصفي 
الالزمة  والسلط ت  الصالحي ت 

للقي م ب لغرض املطلوب.

ضقم  تحت  الق نوني  االيداع  تم 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  08)ر)1 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 
التج ضي  السج2  في  القيد   ،(0((

857رر1.
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 CENTRE DE DIALYSE AL
KILYA

العقد املوقع خصوصي   بموجب 
بت ض0خ 18 م ضس ))0).

سليم  السيد  من  ك2  ق م  قد 
حصة   600 بتفو0ت  املرزوقي 
مس همته  تمث2  والتي  اجتم عية 
 CENTRE DE شركة  من  نسبة  في 
DIALYSE AL KILYA والسيد يوسف 
حصة   1(00 بتفو0ت  ابر0ك  بن 
مس همته  تمث2  والتي  اجتم عية 
 CENTRE DE شركة  من  نسبة  في 
السيد  الى   DIALYSE AL KILYA
للبط قة  الح م2  القب ج  ادضيس 
 BJ109418 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
قصبة  االندلس  ب لر0 ض  والق طن 
10 حي الر0 ض  5 شقة ضقم  1 عم ضة 

الرب ط.
ا8 هذا التفو0ت قد تم الترخيص 
له فعلي  بواسطة قراض الجمع الع م 

االستثن ئي بت ض0خ 18 م ضس ))0).
الق نو8  من   7 الفص2  تغيير  تم 

االس �صي للشركة ك لت لي :
في  محدد  الشركة  ضاسم ل 
الى  مقسمة  دضهم    1.(00.000
فئة  من  اجتم عية  حصة   1(.000

100 دضهم وموزعة ك لت لي :
السيد محمد سليم مرزوقي 600ر 

حصة اجتم عية.
 8800 ابر0ك  بن  يوسف  السيد 

حصة اجتم عية.
600ر حصة  السيد ادضيس قب ج 

اجتم عية.
الخ ص  التصر0ح  وضع  تم  قد 
ب ملحكمة  املتخذة  ب لتغييرات 
 ،(0(( ببر20   5 االبتدائية بتم ضة في 
السج2  وتعدي2   78(9 الرقم  تحت 

التج ضي تحت ضقم 715.
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 STE SIWAL TRAVAUX
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 ضبسم له  يبلغ 100.000.00   دضهم

املقر االجتم عي: ش ضع عبد الرحيم 

بوعبيد ضقم 50 إق مة املسجد ضقم 

7) الشقة ضقم 19 تطوا8
ضفع الربسم ل االجتم عي     

 10 بت ض0خ  مداوالت  بمقت�صى   

فبراير ))0) إ8 الجمعية الع مة غير 

الع دية قد قرضت:
ضفع ضبسم ل الشركة من 100.000 

دضهم إلى 8.000.000 دضهم .

جديد  بس �صي  نظ م  وضع  تم 

مرفق ب لتعدي2 اعاله.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع   

لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 

بت ض0خ  بتطوا8   االبتدائية  املحكمة 

0ر  م ضس ))0) تحت ضقم 981.
و هذا بمث بة مقتطف و بي 8
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 GROUPE SCOLAIRE
 JOUHAD EDUCATION

 D’ENSEIGNEMENT  PRIVE
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة 

 18 بت ض0خ  الشرك ء  قراض  بموجب 

شركة  تأسيس  تقرض   ،(0(( م ضس 

ذات مسؤولية محدودة. و تبع  لذلك 

الق دض  السيد عبد  تتكو8 من  فإنه  

الجيه د والسيد نبي2 الجيه د.

األولي,  التعليم  الشركة:  نش ط 

االبتدائي والث نوي.

النصر  تجزئة  الشركة:  مقر 

عي8 عودة   81 تجزئة ضقم  ر  سكتوض 

تم ضة.

الشركة:  تسمية 

 GROUPE SCOALIRE

 JOUHAD EDUCATION

D’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

ت ض0خ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

إحداثه  الفعلي.

  100.000 في  حدد  امل ل:  ضبس 
حصة   1000 على  مقسم  دضهم  

بقيمة 100 دضهم للواحدة. 
عبد  السيد   : والتوقيع  التسيير 

الق دض الجيه د.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
ابر20   06 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر595ر1.         
 و هذا بمث بة مقتطف و بي 8 

253 P

 STE RIWAL
 CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شر0ك واحد
 ضبسم له  :  00.000ر   دضهم

املقر االجتم عي : تجزئة املط ض ش ضع 
عبد الرحيم بوعبيد ضقم 50 إق مة 
املسجد ضقم 7) الشقة ضقم 19 

تطوا8
 ضفع الربسم ل االجتم عي     

 10 بت ض0خ  مداوالت  بمقت�صى   
فبراير ))0) إ8 الجمعية الع مة غير 

الع دية قد قرضت:
ضفع ضبسم ل الشركة من 00.000ر 

دضهم إلى 8.000.000 دضهم .
جديد  بس �صي  نظ م  وضع  تم 

مرفق ب لتعدي2 اعاله.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع   
لدى  الربط  بكت بة  الق نوني 
بت ض0خ  بتطوا8   االبتدائية  املحكمة 

0ر  م ضس ))0) تحت ضقم ر98.
و هذا بمث بة مقتطف و بي 8

254 P

شركة طروسكا
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شر0ك واحد
سج2 تج ضي عدد 67ر51

ح2 مبكر للشركة
االستثن ئي  القراض  بمقت�صى 
 TROSCA SARL املدعوة  للشركة 
اكتوبر  1ر  بت ض0خ   املنعقد     AU

1)0)، تقرض م  يلي :

 ح2 مبكر للشركة 

 OSCAR TRUJILLO تعيي8 السيد

TRUJILLO  كمصفي للشركة .

ب ملقر  التصفية  مك 8  جع2 

زنقة بيطهوفي8  االجتم عي – طنجة. 

ضقم   9 الط بق  كوسط زول  إق مة 

 .19(

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   ،(0(( م ضس  ر)  يوم 

.(5((((
 مستخلص من اج2 اإلشه ض

 مصف الشركة

255 P

 STE D'EXPLOITATION

 BAIN AL BAHRAIN

DU CENTRE D'HELIO-

  THALASSOTHERAPIE

OUED  ALIANE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شر0ك واحد

سج2 تج ضي ضقم : ر6878

ح2 مبكر للشركة
بمقت�صى القراض االستثن ئي املقرض 

بت ض0خ الوحيد  الشر0ك  طرف   من 

 7 م ضس ))0)، تقرض م  يلي :

 ح2 مبكر للشركة 

تعيي8 السيد عبد الع لي بن ت هلة   

كمصفي للشركة .

ب ملقر  التصفية  مك 8  جع2 

زنقةالف ضابي  طنجة.   – االجتم عي 

ضقم 5 .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   (8 يوم 

.(5((59
 مستخلص من اج2 اإلشه ض

 مصف الشركة

256 P

 STE IMMOBILIERE
 DU CENTRE DE

 THALASSOTHERAPIE
 OUED ALIANE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شر0ك واحد
سج2 تج ضي ضقم : 68781

ح2 مبكر للشركة
بمقت�صى القراض االستثن ئي املقرض 
بت ض0خ الوحيد  الشر0ك  طرف   من 

 7 م ضس ))0)، تقرض م  يلي :
 ح2 مبكر للشركة 

بن  الع لي  عبد  السيد  تعيي8 
والسيد بيطير كونطير شولز  ت هلة   

كمصفي8  للشركة .
ب ملقر  التصفية  مك 8  جع2 
زنقةالف ضابي  طنجة.   – االجتم عي 

ضقم 5 .
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   (8 يوم 

.(5((58
 مستخلص من اج2 اإلشه ض

 مصف الشركة

257 P

STE TANGER FIBRE
SARL AU

سج2 تج ضي ضقم : ر7580
هبة حصص االجتم عية

استق لة مسير
تعيي8 مسيرين جدد

تجديد الق نو8 االس �صي للشركة
القراض  محرر  من  يتجلى 
املدعوة  الشركة  لشرك ء  االستثن ئي 
املنعقد   ،TANGER FIBRE SARL
انه   ،(0(1 ديسمبر   15 بت ض0خ 
يومه  حرض  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بطنجة تقرض م  يلي :
اجتم عية  حصة  000ر  هبة 
الواحدة  للحصة  دضهم   100 بقيمة 
السرغيني  املخت ض  السيد  طرف  من 
عم ض  محمد  السيد  من  واحد  لك2 

ومحمد عالء وغ دة شم ع.
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املخت ض  السيد  وخروج  استق لة 

مهمة  ومن  الشركة  من  السرغيني 

التسيير.

عم ض  محمد  الس دة  تعيي8 

ومحمد عالء وغ دة شم ع كمسيرين 

ك فة  مع  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحي ت.

االس �صي  الق نو8  تجديد  تم 

للشركة في صيغته  الجديدة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   (0(( ين ير  0ر  يوم 

.(50016
مستخلص من اج2 االشه ض

املسير

258 P

شركة نوفاضيط 

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر0ك وحيد

مقره  االجتم عي : ش ضع محمد 

الس دس اق مة فتح الزهر ضقم 58 

الداضالبير ء

سج2 تج ضي ضقم : 7)958)

اغالق وتصفية للشركة

االستثن ئي  القراض  بمقت�صى 

للشركة املدعوة »نوف ضيط ش.م.م. 

بت ض0خ املنعقد  وحيد«،   بشر0ك 

 0ر ديسمبر 1)0)، تقرض م  يلي :

اغالق وتصفية الشركة.

تخصيص مص ض0ف التصفية.

ابراء ذمة مصفي الشركة.

التشطيب من السج2 التج ضي.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

 ،(0(( ين ير   (7 يوم  ب لداضالبير ء 

تحت ضقم 77)810.
مستخلص من اج2 االشه ض

املسير

259 P

LDA  TRADING
SARL AU

سج2 تج ضي عدد 5)61)1
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر0ك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بطنجة 
يوم 7 م ضس ))0) وسج2 به  يوم 18 
ذات  تكو0ن شركة  تم   (0(( م ضس 
وحيد  بشر0ك  محدودة  مسؤولية 

تتميز ب لخص ئص الت لية :
 LA TRADING SARL  : االسم 

.AU
الهدف : تهدف الشركة بس س  إلى 

استيراد وتصدير الفحم.
في السوق الداخلي  التج ضة سواء 

بو االستيراد والتصدير.
التمثي2،  املس همة،  الوس طة، 
الوس طة لك2 املواد األولية واملصنعة.
الشراء، البيع، العمولة، التمثي2، 
املت جرة،  املس همة،  الوس طة، 
الشرك ت  ك2  في  واملش ضكة  التوزيع 

التي له  نفس الهدف.
التج ض0ة،  العملي ت  ك2  وعموم  
والغير   العق ض0ة  امل لية،  الصن عية، 
العق ض0ة التي من شأنه  تدعيم نمو 

الشركة.
طر0ق  طنجة   : االجتم عي  املقر 
املمر  الصن عية  املنطقة  تطوا8 

الرئي�صي قطعة ضقم 7)1.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
: حدد في مبلغ  ضبس م ل الشركة 
 1000 إلى  مقسم  دضهم   100.000
دضهم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 
للشر0ك  منحت  الواحدة  للحصة 

الوحيد.
عي8 السيد عبد الغني   : التسيير 
مسك وي كمسير منفرد للشركة ملدة 

غير محددة مع ك فة الصالحي ت.
السنة االشتراكية : من ف تح ين ير 

إلى غ ية 1ر ديسمبر.
االدخ ض  بج2  من   %5  : األضب ح 
للشر0ك  يمنح  والب قي  الق نوني 
الوحيد و0مكن لألضب ح الص فية ب8 
تخصص بعد االقتط ع ت الق نونية 

إلى ضصيد بو بكثر لالدخ ض الط ضئ.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   ،(0(( ببر20   6 يوم 

.(5(618
مستخلص من بج2 اإلشه ض

املسير

260 P

JURIDIS CONSEIL
SARL AU

ضبسم له  : 10.000 دضهم
املقر االجتم عي : 15، ش ضع األبط ل، 

ضقم 8، بكدال، الرب ط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر0ك وحيد
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بموجب 
ب لرب ط،  محرض   ،(0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
وفق  وحيد،  بشر0ك  محدودة 

املواصف ت الت لية :
التسمية : جوض0ديس استش ضة.

الغرض : يكمن غرض الشركة في :
تقديم جميع خدم ت االستش ضة 
والجب ئية  الق نونية  واملس عدة 
وإعداد  ووضع  وتنظيم  وتحرير 
واألبح ث  الدضاس ت  وإنج ز 
واملنتدي ت وكذا تكو0ن املستخدمي8.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التقييد ب لسج2 التج ضي.

ش ضع   ،15  : االجتم عي  املقر 
األبط ل، ضقم 8، بكدال، الرب ط.

: حدد  ضبسم ل الشركة والشرك ء 
 10.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
حصة بقيمة   100 دضهم موزع على 
100 دضهم للحصة الواحدة، محرضة 
ب لك م2 ومسندة للسيد كر0م عمرو8 

.%100
إداضة التسيير :

عي8 الشر0ك الوحيد بصفة مسير 
ملدة غير محدودة :

السيد كر0م عمرو8.
ب لسج2  الشركة  تقييد  تم 
التج ضي بمحكمة الرب ط تحت عدد 

1)ر159 بت ض0خ 8 ببر20 ))0).
261 P

كروم اوطو كار
ش.م.م

بمقت�صى العقد العرفي املؤضخ في 
للقواني8  وطبق    ،(0(( م ضس   (5
الق نو8  وبس س   العم2  به   الج ضي 

ضقم 5-96.
االســــــــم : إ8 الشركة املعنية تحم2 

اسم: كروم اوطو ك ض. ش.م.م .
بدو8  السي ضات  كراء   : املوضوع 

س ئق. 
مــقر الشــــركة : حى بو0زازاض8 بلوك 

) ضقم 1 الن ظوض.
حدد ضبسم ل   : ضبســم ل الشـركة 
دضهم   500000 مبلغ  في  الشركة 
اجتم عية  حصة   5000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 دضهم لك2 واحدة.
الشركة  مدة   : الشـــركة  مـــدة 

محددة في 99 سنة.
السنة  حددت   : املـــ لية  الســـنة 
بول  من  تبتدئ  شهرا   1( في  امل لية 
ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
األضب ح  تقتطع   : األضبــــ ح  تحـــديد 
إلنش ء   %5 بنسبة  امل لية  السنة 

األموال االحتي طية الق نونية.
السيدة  عينت   : التســــيــيــــر 
مسيرة للشركة ملدة  اشدض0و8 كوثر  

غير محدودة.
تتحم2  الشركة  إ8   : الــــتــــــوقيع 
السيدة  توقيع  تج ه  مسؤولية 

اشدض0و8 كوثر.
اإليداع  إ8   : الق نوني  اإليداع 
ضبط  بمكتب  سج2  الق نوني 
بت ض0خ  ب لن طوض  االبتدائية  املحكمة 

7 ببر20 ))0) ضقم 550.
262 P

F Y L CAR
ش م م

الطر0ق الرئيسية 09)6 سلوا8 
ازغنغ 8 بوعرك، الن ظوض

تأسيس الشركة
ب لن ظوض  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم   ،(0(( فبراير   7 بت ض0خ 
محدودة  لشركة  األس �صي  الق نو8 

املسؤولية :
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 F L Y CAR شركة   : التسمية 

ش م م.

تأجير   : االجتم عي  الغرض 

السي ضات بدو8 س ئق.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج ض0ة والعق ض0ة التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

الطر0ق   : االجتم عي  املقر 

ازغنغ 8  سلوا8   6(09 الرئيسية 

بوعرك الن ظوض.

 100.000 الشركة  امل ل  ضبس 

دضهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة لكموش قدوى.

 500 فدوى  لكموش   : الشرك ء 

حصة.

لكموش ي سي8 500 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 فبراير  االبتدائية ب لن ظوض بت ض0خ 

))0)، تحت ضقم 51).

263 P

LATKON
ش م م

حي املط ض ايلو 51 ضقم 8ر، الن ظوض

بمقت�صى محرر الجمعية الع مة 

 ،(0(( فبراير   8 بت ض0خ  االستثن ئية 

 LATKON شركة  شرك ء  ص دق 

166 حصة  ش م م على قراض تفو0ت 

حصة  و500  كرم  العمراني  للسيد 

للسيد املرابط زكر0 ء ليصبح ضبسم ل 

الشركة مقسم  كم  يلي :

العمراني كرم 500 حصة.

املرابط زكر0 ء 500 حصة.

استق لة  قراض  على  وافقوا  كم  

السيد  تعيي8  وتم  ضشيد  ملو  السيد 

العمراني كرم كمسير وحيد للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 فبراير  االبتدائية ب لن ظوض بت ض0خ 

))0)، تحت ضقم 88).

264 P

LATKON
ش م م

حي املط ض ايلو 51 ضقم 8ر، الن ظوض
بمقت�صى محرر الجمعية الع مة 
 ،(0(( فبراير   8 بت ض0خ  االستثن ئية 
 LATKON شركة  شرك ء  ص دق 
ش م م على قراض ضفع ضبسم ل الشركة 
 1.000.000 دضهم إلى   100.000 من 
الشركة  ضبسم ل  ليصبح  دضهم 

مقسم  كم  يلي :
العمراني كرم 500 حصة.
املرابط زكر0 ء 500 حصة.

قراض  على  الشرك ء  ص دق  كم  
تحيي8 الق نو8 االس �صي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   7 بت ض0خ  ب لن ظوض  االبتدائية 

))0)، تحت ضقم 78ر.
265 P

STE TRAV RIF
ش م م

)7ر ش ضع املسيرة، الن ظوض
بمقت�صى محرر الجمعية الع مة 
 ،(0(( م ضس   7 بت ض0خ  االستثن ئية 
ش   TRAV RIF شركة  ص دق شرك ء 
حصة   500 تفو0ت  قراض  على  م  م 
للسيد ضحيمي شفيق ليصبح ضاسم ل 

الشركة مقسم  كم  يلي :
ضحيمي شفيق : 1000 حصة.

استق لة  قراض  على  ص دق  كم  
تسيير  من  ضفيق  ضحيمي  السيد 
ضحيمي  السيد  تعيي8  وتم  الشركة 

شفيق كمسير وحيد للشركة.
قراض  على  الشرك ء  ص دق  كم  

تحيي8 الق نو8 األس �صي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
16 م ضس  االبتدائية ب لن ظوض بت ض0خ 

))0)، تحت ضقم 9)8.
266 P

ALIALOU IMMOBILIER
ش م م

حي بوالد لحسن، الن ظوض
تأسيس الشركة

ب لن ظوض  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم   ،(0(( م ضس   (8 بت ض0خ 
محدودة  لشركة  األس �صي  الق نو8 

املسؤولية :

 ALIALOU شركة   : التسمية 
IMMOBILIER ش م م.

منعش   : االجتم عي  الغرض 
عق ضي.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج ض0ة والعق ض0ة التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
: حي بوالد لحسن  املقر االجتم عي 

الن ظوض.
 100.000  : الشركة  امل ل  ضبس 
دضهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دضهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ع لو سيدي محمد.
محمد  سيدي  ع لو   : الشرك ء 

1000 حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر م ضس  االبتدائية ب لن ظوض بت ض0خ 

))0)، تحت ضقم 895.
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MOUNIR IMP EXP
ش م م

حي الكندي زنقة الر0 ض ضقم 9ر، 
الن ظوض

بمقت�صى محرر الجمعية الع مة 
 ،(0(( 8) فبراير  االستثن ئية بت ض0خ 
 MOUNIR شركة  شرك ء  ص دق 
ش م م على قراض تفو0ت   IMP EXP
عبد  الوليدي  للسيد  حصة   850
الحق و850 حصة للسيد بنسليم 8 
اوش د  للسيد  حصة  و600  يوسف 
عز0ز ليصبح ضبسم ل الشركة مقسم  

كم  يلي :
الوليدي عبد الحق 850 حصة.

اوش د عز0ز 600 حصة.
بنسليم 8 يوسف 850.

قراض  على  الشرك ء  ص دق  كم  
االله  عبد  مرز0ك  السيد  استق لة 
والسيد  محمد  العبدالوي  والسيد 

الغ لمي عمر من تسيير الشركة.
كم  ص دق الشرك  على قراض تعيي8 
والسيد  الحق  عبد  الوليدي  السيد 
بنسليم 8  والسيد  عز0ز  اوش د 
يوسف كمسيرين للشركة كم  ص دق 
الق نو8  تحيي8  قراض  على  الشرك ء 

االس �صي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   7 بت ض0خ  ب لن ظوض  االبتدائية 

))0)، تحت ضقم 79ر.
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STE AFRIKAT
ش م م

حي النهرة ضقم 108 سلوا8، 
الن ظوض

تأسيس الشركة
ب لن ظوض  عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع  تم   ،(0(( م ضس   ( بت ض0خ 

محدودة  لشركة  األس �صي  الق نو8 

املسؤولية :

 AFRIKAT شركة   : التسمية 

ش م  م.

نق2  مق ول   : االجتم عي  الغرض 

لحس ب  والدولي  الوطني  البر ئع 

الغير.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج ض0ة والعق ض0ة التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

حي النهرة ضقم   : املقر االجتم عي 

108 الن ظوض.
 100.000 الشركة  امل ل  ضبس 

دضهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد املومني ي سي8.

 1000 ي سي8  املومني   : الشرك ء 

حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   7 بت ض0خ  ب لن ظوض  االبتدائية 

))0)، تحت ضقم 77ر.
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MAYA ORIENTALE
SARL

إنش ء شركة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

م ضس   18 بت ض0خ  ب لرب ط  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  تم   (0((

تحم2  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخص ئص الت لية :
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 MAYA ORIENTALE  : التسمية 
.SARL

الهدف اإلجتم عي : 
بسعر  للتمو0ن  شرقي  مطعم 

ت بث، ممو8.
 100000.00  : الشركة  ضبسم ل 

دضهم.
التسيير : من طرف السيد محمد 
التعر0ف  لبط قة  الح ملة  الغزواني 

.A416690 الوطنية ضقم
الح م2  القب ج  املهدي  والسيد 
ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

A700189 ملدة غير محدودة.
السنة اإلجتم عية : من ف تح ين ير  

إلى 1ر ديسمبر.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية ب لرب ط يوم 5 ببر20 ))0) 

ضقم السج2 التج ضي 5ر)159.
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F CALL
SARL AU

إنش ء شركة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
املنعقد ب لرب ط بت ض0خ 8 م ضس ))0) 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخص ئص  تحم2  والتي  املحدودة 

الت لية :
.F CALL SARL AU : التسمية

الهدف اإلجتم عي : 
مركز االتص ل اله تفي.

مركز تدض0ب وتطو0ر املوظفي8.
 100000.00  : الشركة  ضبسم ل 

دضهم.
السيدة  طرف  من   : التسيير 
العلمي   مشيش  الزهراء  ف طمة 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 

.AD274640 ضقم
ملدة غير محدودة.

السنة اإلجتم عية : من ف تح ين ير  
إلى 1ر ديسمبر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 يوم  ب لرب ط  اإلبتدائية 
التج ضي  السج2  ضقم   (0((

.159091
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املحمدية تيفي
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بت ض0خ املوقع  للعقد   طبق  
الشركة  تأسست   (0(( ين ير   17  
ذات  تيفي  املحمدية  اسم  تحت 
الط بق  املسؤولية املحدودة بمقره  

1 شقة ر ش ضع فلسطي8 املحمدية.
إنت ج   : الشركة  موضوع 
فيديوه ت إشه ض0ة الصوتية واملرئية 

واملكتوبة وتنظيم الندوات.
ضبس م ل الشركة : 0.000) دضهم 
ك2  قيمة   سهم   (00 على  موزعة 
100 دضهم موضوعة ب لك م2  واحدة 

حسب التقسيم الت لي :
السيد كزوزي ابراهيم 0)1 سهم.
السيد الحسي8 صبري 80 سهم.

 80 العسري  الخي طي  السيد 
سهم.

كزوزي  السيد  عي8   : التسيير 
إبراهيم مسيرا وحيد وتتعهد الشركة 

بتوقيعه الوحيد .
تم  الق نوني  اإليداع   : اإليداع 
ب ملحكمة اإلبتدائية للمحمدية بت ض0خ 

) فبراير ))0) تحت ضقم ر980).
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STE SAFRITI
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
تسجيله  تم  عرفي  عقد  إثر  على 
تم   ،(0(( م ضس   8 بت ض0خ  ب لرب ط 
املسؤولية،  تأسيس شركة محدودة 

ب ملميزات الت لية :
.STE SAFRITI SARL : التسمية 

النهرة  قط ع   : اإلجتم عي  املقر 
زنقة األداضسة ضقم 6 العي يدة سال.

الغرض اإلجتم عي : 
بشغ ل البن ء.

وبشغ ل مختلفة.
الربسم ل محدد في 100.000.00 
1000حصة  إلى  مقسم  دضهم 
ك2  دضهم   100 فئة  من  إجتم عية 

واحدة.

على  تتوزع  امل ل  ضبس  حصص 
الشك2 الت لي :

السيد زكر0 ء ايت جدي (ب.ت.و 
AE13057) 500 حصة.

(ب.ت.و  سغي ض  سمير  السيد 
AE96937) 500 حصة.

التسيير : تم إسن د مه م التسيير 
إلى السيد زكر0 ء ايت جدي والسيد 

سمير سغي ض.
بكت بة   : الق نوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
السج2  ضقم   (0(( ببر20   8 بت ض0خ 

التج ضي 1ر57ر.
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INJAZ MAHBOUB
SARL AU

إعال8 عن تأسيس شركة
 INJAZ  : الشركة  اسم 

.MAHBOUB SARL AU
الهدف اإلجتم عي :

وسيط تحو20 األموال.
سوق   98 ضقم   : اإلجتم عي  املقر 

هبدوم دير براشوة املركز.
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
فئة  من  حصة   1000 ل  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة لف ئدة   100

حفيظة محبوبي.
حفيظة  السيدة   : التسيير 

محبوبي.
التج ضي  ب لسج2  التقييد  ضقم 
ب لرم ني  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

79ر .
273 P

TWIN CAPITAL GESTION
شركة مجهولة

ضبسم له  : 000.000.00.ر دضهم
مقره  اإلجتم عي : بإق مة ض0 ض 

بنف ، عم ضة 1 املكتب )8، ش ضع عم 
الخي م القطب امل لي للداضالبير ء 

ب لداضالبير ء
إنش ء صندوق التوظيف املشترك 

TWIN BOND TRESOR
املؤضخ  عرفي،  عقد  بموجب 
 ،(0(( م ضس   10 في  ب لداضالبير ء 
لصندوق  تسيير  نظ م  إنش ء  تم 
التوظيف املشترك تكمن ممي زته في 

م  يلي :

 FCP TWIN BOND  : التسمية 

.TRESOR

 TWIN املؤسسة املسيرة : الشركة

CAPITAL GESTION شركة مجهولة 

000.000.00.ر  ضبسم له   اإلسم 

دضهم، مقره  اإلجتم عي بإق مة ض0 ض 

بنف ، عم ضة 1 املكتب )8، ش ضع عمر 

للداضالبير ء  امل لي  القطب  الخي م 

ب لداضالبير ء.

 ،CFG BANK : املؤسسة الوديعة

ضبسم له   اإلسم  مجهولة  شركة 

ومقره   دضهم،  00.00ر.ر559.17 

طفي2  ابن  زنقة   5-7 ب  اإلجتم عي 

0100) ب لداضالبير ء.

:  تم تحديد مدة صندوق  املدة 

 TWIN BOND املشترك  التوظيف 

سنة ابتداء   99 تحدد في   ،TRESOR

من ت ض0خ اإليداع بكت بة الربط لدى 

املحكمة التج ض0ة للوث ئق املش ض إليه  

ب مل دة 6) من الظهير الشر0ف املعتبر 

بمث بة ق نو8 ضقم 312-93-1 الص دض 

ر199 كم  تم تعديله  1) سبتمبر  في 

وتتميمه، عدا في ح الت الح2 املسبق 

للشركة بو تمديد املدة وفق األغلبية 

املنصوص عليه  بنظ م التسيير.

األصلي  املبلغ  يص2   : الحصص 

صندوق  إلنش ء  جمعه  تم  الذي 

مبلغ  في  يحدد  املشترك  التوظيف 

إلى  مقسم  دضهم،   1.000.000.00

1.000 حصة.

يمكن  الذي  األصول  ص في  مبلغ 

 TWIN CAPITAL GESTION لشركة

 500.000 هو  الحصص  بيع  تعليق 

دضهم على األق2.

السنة  تبتدئ   : امل لية  السنة 

امل لية من ف تح (1) ين ير وتنتهي في 

تبتدئ  السنة  لنفس  ديسمبر  1ر 

في  استثن ئي   األولى  امل لية  السنة 

ت ض0خ اإليداع بكت بة ضبط املحكمة 

التج ض0ة،دو8 ب8 تتج زو 18 شهرا.
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املكتب   : الحس ب ت  منتدب 

الحس ب ت  ملراجعة  8.عم ض 

مقره    ،N2AC واالستش ضات 

اإلجتم عي بغندي مول، ش ضع غندي 

عم ضة 7 الشقة ضقم 5 ب لداضالبير ء 

يمثله السيد نوف2 عم ض، تم تعيينه 

ثالث  ملدة  للحس ب ت  منتدب  كأول 

ت ض0خ  من  ابتداء  م لية،  سنوات 

املشترك  التوظيف  صندوق  تكو0ن 

.TWIN BOND TRESOR

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ ب لداضالبير ء   التج ض0ة 

 7 ببر20 ))0) تحت عدد 0586)8.
273P مكرر

TWIN CAPITAL GESTION

شركة مجهولة
ضبسم له  : 000.000.00.ر دضهم

مقره  اإلجتم عي : بإق مة ض0 ض 

بنف ، عم ضة 1 املكتب )8، ش ضع عمر 

الخي م القطب امل لي للداضالبير ء 

ب لداضالبير ء

إنش ء صندوق التوظيف املشترك 
TWIN OPPORTUNITY

املؤضخ  عرفي،  عقد  بموجب 

 ،(0(( م ضس   10 في  ب لداضالبير ء 
لصندوق  تسيير  نظ م  إنش ء  تم 

التوظيف املشترك تكمن ممي زته في 

م  يلي :

 FCP TWIN  : التسمية 

.OPPORTUNITY

 TWIN املؤسسة املسيرة : الشركة

CAPITAL GESTION شركة مجهولة 

000.000.00.ر  ضبسم له   اإلسم 

دضهم، مقره  اإلجتم عي بإق مة ض0 ض 

بنف ، عم ضة 1 املكتب )8، ش ضع عمر 

للداضالبير ء  امل لي  القطب  الخي م 

ب لداضالبير ء.

،CFG BANK : املؤسسة الوديعة

ضبسم له   اإلسم  مجهولة  شركة 

ومقره   دضهم،  00.00ر.ر559.17 

طفي2  ابن  زنقة   5-7 ب  اإلجتم عي 

0100) ب لداضالبير ء.

:  تم تحديد مدة صندوق  املدة 

 TWIN املشترك  التوظيف 

 99 في  تحدد   ،OPPORTUNITY

سنة ابتداء من ت ض0خ اإليداع بكت بة 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

من   (6 ب مل دة  إليه   املش ض  للوث ئق 

الظهير الشر0ف املعتبر بمث بة ق نو8 

ضقم 312-93-1 الص دض في 1) سبتمبر 

كم  تم تعديله وتتميمه، عدا  ر199 

بو  للشركة  املسبق  الح2  ح لة  في 

تمديد املدة وفق األغلبية املنصوص 

عليه  بنظ م التسيير.

األصلي  املبلغ  يص2   : الحصص 

صندوق  إلنش ء  جمعه  تم  الذي 

مبلغ  في  يحدد  املشترك  التوظيف 

إلى  مقسم  دضهم،   1.000.000.00

1.000 حصة..

يمكن  الذي  األصول  ص في  مبلغ 

 TWIN CAPITAL GESTION لشركة

 500.000 هو  الحصص  بيع  تعليق 

دضهم على األق2.

السنة  تبتدئ   : امل لية  السنة 

امل لية من ف تح (1) ين ير وتنتهي في 

تبتدئ  السنة  لنفس  ديسمبر  1ر 

في  استثن ئي   األولى  امل لية  السنة 

ت ض0خ اإليداع بكت بة ضبط املحكمة 

التج ض0ة دو8 ب8 تتج زو 18 شهرا.

املكتب   : الحس ب ت  منتدب 

الحس ب ت  ملراجعة  8.عم ض 

مقره    ،N2AC واالستش ضات 

اإلجتم عي بغندي مول، ش ضع غندي 

عم ضة 7 الشقة ضقم 5 ب لداضالبير ء 

يمثله السيد نوف2 عم ض، تم تعيينه 

ثالثة  ملدة  للحس ب ت  منتدب  كأول 

سنوات م لية، ابتداء من ت ض0خ تكو0ن 

 TWIN املشترك  التوظيف  صندوق 

.OPPORTUNITY

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ  ب لداضالبير ء   التج ض0ة 

7 ببر20 ))0) تحت عدد 0585)8.
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 LA MAROCAINE
 D’INGENIERIE ET DES

SERVICES
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
الحصص  تفو0ت  وعقد  اإلستثن ئي 
 (1 بت ض0خ  املحي8  األس �صي  والنظ م 

م ضس ))0) تم م  يلي:
1000 حصة إجتم عية التي  نق2 
من  كمو8  العربي  السيد  حوزة  في 
1000 حصة إجتم عية التي يمتلكه  

إلى السيدة امحلة عص مي.
كمو8  العربي  املسير  استق لة 
للشركة  جديدة  مسيرة  وتعيي8 

السيدة امحلة عص مي.
للشركة  األس �صي  النظ م  تحيي8 
وتعدي2 الفصول التي شمله  التغيير.

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   6 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 587ر)1.
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MRISE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE :
10.000.00 DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL
ABTAL N°4 AGDAL RABAT

 (( بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 
م ضس ))0) قد تأسست شركة والتي 

تحم2 الخص ئص الت لية :
.MRISE : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتم عي : 
التسو0ق الرقمي.

عمولة.
عالق ت ع مة.

 10.000.00  : الشركة  ضبسم ل 
دضهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ض0خ التسجي2.

املقر اإلجتم عي : 15ش ضع األبط ل 

الشقة ضقم 8 بكدال الرب ط.

التسيير : بنيطت مهمة التسيير إلى 

بحمد  والسيد  خ م  مصعب  السيد 

اك�صي لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  التج ض0ة   ب لسج2  الق نوني 

املحكمة التج ض0ة ب لرب ط.
ضقم السج2 التج ضي ر1ر159.
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موثق ب لداضالبير ء
 األست ذ محمد ضشيد التدالوي

موثق ب لداضالبير ء
67/69 ش ضع موالي إدضيس األول الط بق األول 

الشقة ضقم ر

05.((.8(.(5.(5.88

05.((.8(.18.99

الف كس : )15.8.)8.)).05

IMMOSOF
S.A.R.L A.U

ضبسم ل الشركة : 660.000 دضهم

املقر اإلجتم عي : ب لداضالبير ء 11 
زنقة عز0ز بالل الط بق الخ مس 

املع ض0ف

السج2 التج ضي ضقم ر6098)

التعر0ف الرر0بي ضقم 81ر80895
ضفع ضبسم ل الشركة وتخفيره

تلق ه  ضسمي  محرر  بموجب 

املوثق محمد ضشيد التدالوي بت ض0خ 

8) م ضس ))0) قرض الشر0ك الوحيد 

 IMMOSOF املسم ة  الشركة  في 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شر0ك وحيد م  يلي :

من  الشركة  ضبسم ل  من  الرفع 

 18.660.000 إلى  دضهم   660.000

حصص  إصداض  طر0ق  عن  دضهم 

إجتم عية جديدة.

من  الشركة  ضبسم ل  تخفيض 

 1.(86.000 إلى  دضهم   18.660.000

بسبب خس ضة حصص إجتم عية.

ب لسج2   : الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  للمحكمة التج ض0ة ب لداض 

البير ء بت ض0خ 6 ببر20 ))0) تحت 
ضقم 0090)8.

للخالصة والبي 8
األست ذ محمد ضشيد التدالوي

277 P



6857 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

FIZAZI CONSULTING
TAX & LAW

POLE MEDIA SOHAJKIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسم له  : 100.000.00.ر دضهم
املقر اإلجتم عي : )8 ش ضع األبط ل 
الط بق الث لث الشقة 9 بكدال 

الرب ط
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لرب ط 
تحر0ر  تم   ،(0(( م ضس   (1 بت ض0خ 
محرر الجمعية اإلستثن ئية لشركة 
 POLE MEDIA SOHAJKIM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة الذي 

تقرض فيه م  يلي :
السيدة  حصص  تفو0ت  مع ينة 
 DAF شركة  إلى  ضر0ف  فتيحة 

.DEVELOPPEMENT
الجديد  التوزيع  بشأ8  توضيح 

لألسهم.
تغيير الشك2 الق نوني للشركة من  

.SARL إلى SARL-AU
ف طنة  السيدة  املسيرة  استق لة 
الجديدة  املسيرة  وتعيي8  ضر0ف 

السيدة فتيحة ضر0ف.
تحديث النظ م األس �صي للشركة.

بسئلة متنوعة.
لدى كت بة   : تم اإليداع الق نوني 
ب لرب ط  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
عدد  تحت   (0(( ببر20   (( بت ض0خ 
التغييري  التصر0ح  وتم وضع   (889
بنفس  الربط  كت بة  نفس  لدى 

الت ض0خ تحت ضقم 586ر)1.
للتلخيص والنشر

املسير

278 P

FIZAZI CONSULTING
TAX & LAW

SUPRATOURS TRAVEL
شركة مس همة

ضبس م ل الشركة 5.000.000.00 
دضهم

املقر اإلجتم عي للشركة : مح52 
محطة الرب ط بكدال ش ضع عبد 
الرحم 8 الغفيقي بكدال الرب ط

بمقت�صى عقد عرفي حرض ب لرب ط 
بخصوص  (0(( م ضس   18 بت ض0خ 

 نق2 ملكية األسهم وبمحرر مجلس 

 SUPRATOURS شركة  إداضة 

فيه تقرض  مس هة،   TRAVELشركة 

 م  يلي :

مع ينة بموجب عقد عرفي، تفو0ت 

بي   SUPRATOURS TRAVEL بسهم 

89.996 سهم  لص لح املكتب الوطني 

للسكك الحديدية ONCF من طرف 

 .SUPRATOURS S.A املس هم

الجديد  التوزيع  بشأ8  تحديد 

لربس م ل الشركة.

وهو  جديد  متصرف  اختي ض 

الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب 

محمد  السيد  يمثله   ONCF

شركة   مح2  ليح2  الخليع  ضبيع 

.SUPRATOURS S.A

بعر ء  تفو0ض  بشأ8  تحديد 

مجلس اإلداضة حتى اجتم ع الجمعية 

السنة  حس ب ت  في  للبث  الع مة 

امل لية ر)0) على النحو الت لي :

الخليع ضئيس  السيد محمد ضبيع 

مجلس اإلداضة.

املكتب الوطني للسكك الحديدية 

متصرف.

السيد محمد اسموني متصرف.

السيدة ف طمة لعسيري متصرفة.

السيد محمد شر0ف متصرف.

السيد سعيد ن صري متصرف.

بوضج  فرن نديس  لوسي نو  السيد 

متصرف.

السيد لحسن اشب 8 متصرف.

السيد بس مة لشهب متصرف.

لدى كت بة   : تم اإليداع الق نوني 

بت ض0خ  ب لرب ط  ب ملحكمة   الربط 

890) وتم  ))0) تحت عدد  7 ببر20 

تصر0ح تعديلي في نفس اليوم بنفس 

ب لرب ط  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

تحت عدد 587ر)1.

279 P

ASSED AUTO
SARL AU

تفو0ت الحصص وتغيير الشك2 
الق نوني للشركة

وتغيير املقر اإلجتم عي للشركة
الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الع م غير ع دي مسج2 ب لرب ط بت ضخ 
15 فبراير ))0) قرض الشر0ك الوحيد 
 ASSED AUTO SARL AU لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشر0ك الوحيد م  يلي :
خ لد  السيد  حصص  تفو0ت 
حصة)   500) املبروك احمد الصيد 

إلى السيدة نرجس ن جيم.
خ لد  السيد  حصص  تفو0ت 
حصة)   500) املبروك احمد الصيد 

إلى السيد محمد بمي8 العراقي.
السيدة  جديدة  مسيرة  تعيي8 

نرجس ن جيم.
تغيير الشك2 الق نوني للشركة من 

.SARL إلى SARL AU
تغيير املقر اإلجتم عي للشركة من 
بكدال  ضقم)  شقة  ملو0ة  زنقة  رر 
زنقة الخلي2 شقة ضقم   6 الرب ط إلى 

0) حس 8 الرب ط.
تعدي2 الق نوني األس �صي.

مكتب  في  الق نو8  إيداع  تم 
التج ض0ة  الرب ط  محكمة   تسجي2 
ضقم  تحت   (0(( م ضس   18 بت ض0خ 

ر11ر)1.
280 P

MHM AUDIT

SARL AU

 19LOT KASBAH APPT N°8 MOHAMED

V  TEMARA

ICE : 00(000090)8058ر

WWW.MHMAUDIT.MA

ADZINOVA
شركة محدودة املسؤولية

املقر اإلجتم عي : زنقة بكنول، عم ضة 
7 متجر ضقم 1 حي سيدي مخلوف 

محج جوف ضي الرب ط
السج2 التج ضي : 1ر86)1

نق2 مقر الشركة 
عقب صدوض قراض من الجمع الع م 

 (0(( ين ير   10 بت ض0خ  اإلستثن ئي 

تقرض نق2 مقرالشركة :

من املقر اإلجتم عي الس بق ش ضع 
املق مة وزنقة لند8 عم ضة غر0نسو8 
19 حي املحيط الرب ط إلى املقر  ضقم 
اإلجتم عي الجديد زنقة بكنول، عم ضة 
حي سيدي مخلوف   1 ضقم  متجر   7

محج جوف ضي، حس 8  الرب ط.
املرتبط  التحديث  عليه تم  وبن ء 
ب لق نو8 األس �صي يخص البند ضقم 

.5
في  الق نوني  اإليداع  إجراء  تم 
 (( املحكمة التج ض0ة ب لرب ط بت ض0خ 

م ضس ))0) تحت ضقم 166ر)1.
281 P

FIZAZI CONSULTING
TAX & LAW

SUPRATOURS TRAVEL
شركة مس همة

ضبس امل ل الشركة : 
160.000.000.00 دضهم

املقر اإلجتم عي للشركة : تق طع 
ش ضع النصر وزنقة محمد عبدو 

بكدال الرب ط
اإلداضة  مجلس  محرر  بمقت�صى 
فيه تقرض   ،(0(( م ضس   18  بت ض0خ 

 م  يلي :
بعر ء  تفو0ض  بشأ8  تحديد 
مجلس اإلداضة حتى اجتم ع الجمعية 
السنة  حس ب ت  في  للبث  العمومية 

امل لية 6)0) على النحو الت لي :
الخليع ضئيس  السيد محمد ضبيع 

مجلس اإلداضة.
املكتب الوطني للسكك الحديدية 

متصرف.
السيدة ف طمة لعسيري متصرفة.

السيد علي الكرام متصرف.
السيد توفيق بوعر0ف متصرف.

السيد بس مة لشهب متصرف.
لدى كت بة   : تم اإليداع الق نوني 
بت ض0خ ب لرب ط  ب ملحكمة   الربط 
تم   (888 تحت عدد   (0(( ببر20   7
تصر0ح تعديلي في نفس اليوم بنفس 
ب لرب ط  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

تحت عدد 585ر)1.
282 P
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MOORISH BUSINESS FIRST

 SOCIETE HMS
CONSULTING

SARL
تعدي2

بمقت�صى قراض بت ض0خ 6 ين ير ))0) 
مسؤولية  ذات   الشركة  الرب ط  في 
محدودة HMS CONSULTING في 6 
زنقة ض ية عوة الط بق 8 الشقة 16 

بكدال الرب ط.
ذات الربسم لية : 100.000 دضهم 

قرض الشرك ء م  يلي :
املسير  البومل ني  ادضيس  السيد 
يقدم ضغبته في اإلستق لة من منصبه 
ويعلن ب8 الشركة ستستمر مع مسير 

جديد السيد سفي 8 ن جحي.
تمت املص دقة من طرف السيد 
سفي 8 الن جحي بصفته مسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة للرب ط بت ض0خ 7 ببر20 ))0) 

تحت ضقم 576ر)1.
283 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 BUTLER ASSURANCES
MAROC

بت ض0خ عرفي  قراض   بمقت�صى 
في الرب ط تم فتح  م ضس))0)   (8  
ب ملميزات  املغربية  ب ململكة  فرع 

الت لية :
 BUTLER   : الفرع  اسم 

.ASSURANCES MAROC
نش ط الفرع :

التأمي8 ومركز اإلتص ل.
زنقة ض ية عوا   6  : عنوا8 الفرع 
بكدال   16 الشقة  الرابع  الط بق 

الرب ط.
مدير الفرع : 

محمد  ز0تو8  عيس وي  السيد 
بنيس.

 والسيدة ايم 8 الن جي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   7 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 87)159.
284 P

 SOCIETE TIMES AQUARE
TRANS
SARL

الح2 املسبق للشركة
املؤضخ  العرفي  العقد  بمقت�صى 
قرضت   (0(1 ديسمبر   (5 بت ض0خ 

الجمعية الع مة م  يلي :
الح2 املسبق للشركة.

إبراء ذمة املسير.
هو الذي  إ8 السيد النك ع دل، 
للشركة  املسبق  ب لح2  سيقوم 

وكذلك التصفية.
ب لعنوا8  التصفية  مقر  حدد 
الت لي حي الشب ب الزنقة 91 الرقم 7 

القنيطرة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   7 اإلبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 
))0) تحت ضقم 90699 ضقم السج2 

التج ضي ر8805.
285 P

STE OUMZIN AGRO
SARL

تفو0ت حصص
بت ض0خ العرفي  العقد   بمقت�صى 
 ) ديسمبر 1)0)، تم اعداد م  يلي :

تفو0ت حصص : لقد غوت السيد 
النو محمد 50 حصة التي ك 8 يملكه  
االشركة  من  استق لة  تقديم  مع 
بصبح  اذا   النجيم  السيد  لف ئدة 
التقسيم الجديد على الشك2 الت لي :

 100 ن جيم   الت جيم  السيد 
حصة.

ونظرا لهذا التفو0ت تغير الشك2 
الق نوني للشركة من شركة محدودة 
محدودة  شركة  الى  املسؤولية 
الوحيد  الشر0ك  ذات  مسؤولية 
السيد  بأ8  الع م  الجمعية  وبكدت 
بتسيير  الذي سيقوم  هو  علي  لحلو 

الشركة وله اوسع الصالحي ت.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ )1 ين ير 
ضقم  ر8997،  ضقم  تحت   ،(0((

السج2 التج ضي 1)577.
286 P

 STE MEDAC
SARL

الح2 املسبق للشركة
بت ض0خ العرفي  العقد   بمقت�صى 

الجمعية  قرضت   (0(1 يوليو  1ر   

الع مة م  يلي :

الح2 املسبق للشركة.

ابراء ذمة املسير.

الح م2  بحمد  بجديد  السيد  ا8 

ضقم  الوطينة  التعر0ف  للبط قة 

هو الذي سيقوم ب عم ل   ،N14215

وكذلك  للشركة  املسبق  الح2 

التصفية.

املسبق  الح2  مك 8  حدد 

تجزئة املغرب  والتصفية ب لقنيطرة، 

العربي بلوك د ضقم I 80 مكتب ضقم 8.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

بت ض0خ ب لقنيطرة   االبتدائية 

ضقم  تحت   ،(0(1 بغسطس   17  
التج ضي  السج2  ضقم   ،88008

7ر)7ر.

287 P

STE ALIMENTADIS
SARL

تفو0ت حصص
بت ض0خ العرفي  العقد   بمقت�صى 

 10  م ضس ))0) تم اعداد م  يلي :

لقد فوت السيد النروضي محمد 

لف ئدة  يملكه   ك 8  التي  حصة   50

بصبح  كم   مينة  النروضي  السيدة 

التقسيم الجديد على النحو الت لي :

السيد ن صري علي .. 50 حصة.

 50  .. مينة  النروضي  السيدة 

حصة.

على  الع مة  الجمعية  وبكدت 

استمراض السيد ن صري علي في تسيير 

الشركة وله واسع الصالحي ت.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

ببر20    8 االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 
ضقم  ر9098،  ضقم  تحت   ،(0((

السج2 التج ضي ر8885.
287P مكرر

RESIDENCA DAR SAADA IX
شركة محدودة املسؤولية
ضاسم له  : 10.0000 دضهم

مقره  االجتم عي : حي م ض0ن ، 
برج كريست ل ر، الط بق 6، 7 و8 

الداضالبير ء
السج2 التج ضي ضقم : 851611

الجمعية  مداوالت  بمقت�صى 
 10 الع مة املختلطة املنعقدة بت ض0خ 
 RESIDENCES لشركة   (0(1 يونيو 
ذات  شركة   ،DAR SAADA IX
ضاسم له   محدودة،  مسؤولية 
10.000 دضهم، مقره  االجتم عي حي 
م ض0ن ، برج كريست ل ر، الط بق 6، 7 

و8 الداضالبير ء.
: التصر0ح ب ستمراض  قرض الشرك ء 

نش ط الشركة.
قدضه  بم   الشركة  ضاسم ل  ز0 دة 
 100 بتحر0ر  وذلك  دضهم   10.000
اثر  وعلى  حصة اجتم عية جديدة، 
ضاسم ل  مبلغ  ضفع  تم  الز0 دة  هذه 
ليص2  دضهم   10.000 من  الشركة 
 (00 الى  مقسم  دضهم،   (0.000 الى 
حصة اجتم عية ذات قيمة اسمية 

قدضه  100 دضهم للحصة.
6 و7  من النظ م  تعدي2 امل دتي8 

االس �صي للشركة.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
بكتوبر   18 بت ض0خ  ب لداضالبير ء  

1)0)، تحت ضقم 797078.
املعدل  التصر0ح  وضع  تم 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 
بكتوبر   18 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

1)0)، تحت ضقم 797078.
املسير للبي 8

289 P

RESIDENCA DAR SAADA VI
شركة محدودة املسؤولية
ضاسم له  : 50.000 دضهم

مقره  االجتم عي : حي م ض0ن ، 
برج كريست ل ر، الط بق 6، 7 و8 

الداضالبير ء
السج2 التج ضي ضقم : 07رر1ر

الجمعية  مداوالت  بمقت�صى 
بت ض0خ  املنعقدة  املختلطة   الع مة 
لشركة    ،(0(1 يوليو    9
،RESIDENCES DAR SAADA VI
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محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة   
مقره   دضهم،   50.000 ضاسم له  
برج كريست ل  االجتم عي حي م ض0ن ، 

ر، الط بق 6، 7 و8 الداضالبير ء.
قرض الشرك ء :

نش ط  ب ستمراض  التصر0ح 
الشركة.

قدضه  بم   الشركة  ضاسم ل  ز0 دة 
 500 بتحر0ر  وذلك  دضهم   50.000
حصة اجتم عية جديدة، مخصصة 
السيد  طرف،  من  ومكتتبة حصر0  
في  شر0ك  سني،  برادة  هش م 
عن طر0ق تقديم حصص  الشركة، 
اثر  وعلى  ب لك م2،  مودعة  نقدية 
ضاسم ل  مبلغ  ضفع  تم  الز0 دة  هذه 
الشركة من 50.000 دضهم ليص2 الى 
 1000 الى  مقسم  دضهم،   100.000
حصة اجتم عية ذات قيمة اسمية 

قدضه  100 دضهم للحصة.
6 و7  من النظ م  تعدي2 امل دتي8 

االس �صي للشركة.
سيتم االيداع الق نوني والتصر0ح 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  املعدل 

التج ض0ة ب لداضالبير ء.
املسير للبي 8

290 P

RESIDENCA DAR SAADA VII
شركة محدودة املسؤولية

ضاسم له  : 000.0000.) دضهم
مقره  االجتم عي : حي م ض0ن ، برج 

كريست ل ر، الط بق 6، 7 و8 
الداضالبير ء

السج2 التج ضي ضقم : 67)18ر
الجمعية  مداوالت  بمقت�صى 
 10 الع مة املختلطة املنعقدة بت ض0خ 
 RESIDENCES لشركة   (0(1 يونيو 
ذات  شركة   ،DAR SAADA VII
ضاسم له   محدودة،  مسؤولية 
000.000.) دضهم، مقره  االجتم عي 
الط بق  ر،  برج كريست ل  حي م ض0ن ، 

6، 7 و8 الداضالبير ء.
قرض الشرك ء : 

نش ط  ب ستمراض  التصر0ح 
الشركة.

قدضه  بم   الشركة  ضاسم ل  ز0 دة 

بتحر0ر   وذلك  دضهم   5.000.000

جديدة،  اجتم عية  50.000حصة 

مبلغ  ضفع  تم  الز0 دة  هذه  اثر  وعلى 

 (.000.000 من  الشركة  ضاسم ل 

دضهم،   7.000.000 دضهم ليص2 الى 

70.000 حصة اجتم عية  مقسم الى 

دضهم   100 ذات قيمة اسمية قدضه  

للحصة.

6 و7  من النظ م  تعدي2 امل دتي8 

االس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ديسمبر   15 بت ض0خ  ب لداضالبير ء  

1)0)، تحت ضقم 808608.

املعدل  التصر0ح  وضع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 

ديسمبر   15 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

1)0)، تحت ضقم 808608.
املسير للبي 8
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RESIDENCA DAR SAADA VII
شركة محدودة املسؤولية

ضاسم له  : 0.000) دضهم

مقره  االجتم عي : حي م ض0ن ، برج 

كريست ل ر، الط بق 6، 7 و8 

الداضالبير ء

السج2 التج ضي ضقم : ر5)70ر

الجمعية  مداوالت  بمقت�صى 

  9 بت ض0خ  املنعقدة  املختلطة  الع مة 

 RESIDENCES يوليو 1)0)،  لشركة

ذات  شركة   ،DAR SAADA VII

ضاسم له   محدودة،  مسؤولية 

50.000 دضهم، مقره  االجتم عي حي 

م ض0ن ، برج كريست ل ر، الط بق 6، 7 

و8 الداضالبير ء.

قرض الشرك ء :

نش ط  ب ستمراض  التصر0ح 

الشركة.

قدضه  بم   الشركة  ضاسم ل  ز0 دة 

00ر  بتحر0ر  وذلك  دضهم  0.000ر 

حصة اجتم عية جديدة، مخصصة 

السيد  طرف،  من  ومكتتبة حصر0  
هش م برادة سني، شر0ك في الشركة، 
نقدية  حصص  تقديم  طر0ق  عن 
هذه  اثر  وعلى  ب لك م2،  مودعة 
الز0 دة تم ضفع مبلغ ضاسم ل الشركة 
من 0.000) دضهم ليص2 الى 50.000 
حصة   500 الى  مقسم  دضهم، 
اجتم عية ذات قيمة اسمية قدضه  

100 دضهم للحصة.
6 و7  من النظ م  تعدي2 امل دتي8 

االس �صي للشركة.
سيتم االيداع الق نوني والتصر0ح 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  املعدل 

التج ض0ة ب لداضالبير ء.
املسير للبي 8
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RESIDENCA DAR SAADA X
شركة محدودة املسؤولية
ضاسم له  : 10.000 دضهم

مقره  االجتم عي : حي م ض0ن ، برج 
كريست ل ر، الط بق 6، 7 و8 

الداضالبير ء
السج2 التج ضي ضقم : ر85161

مقت�صى مداوالت الجمعية الع مة 
يونيو   10 بت ض0خ  املنعقدة  املختلطة 
 RESIDENCES DAR لشركة   (0(1
مسؤولية  ذات  شركة   ،SAADA X
دضهم،   10.000 ضاسم له   محدودة، 
برج  م ض0ن ،  حي  االجتم عي  مقره  
و8   7  ،6 الط بق  ر،  كريست ل 

الداضالبير ء.
قرض الشرك ء : 

نش ط  ب ستمراض  التصر0ح 
الشركة.

قدضه   بم   الشركة  ضاسم ل  ز0 دة 
 100 بتحر0ر   وذلك  دضهم   10.000
اثر  وعلى  حصة اجتم عية جديدة، 
ضاسم ل  مبلغ  ضفع  تم  الز0 دة  هذه 
ليص2  دضهم   10.000 من  الشركة 
 (00 الى  مقسم  دضهم،   (0.000 الى 
حصة اجتم عية ذات قيمة اسمية 

قدضه  100 دضهم للحصة.
6 و7  من النظ م  تعدي2 امل دتي8 

االس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

اكتوبر   18 بت ض0خ  ب لداضالبير ء  

1)0)، تحت ضقم 797075.

املعدل  التصر0ح  وضع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 

اكتوبر   18 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

1)0)، تحت ضقم 797075.
املسير للبي 8
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RESIDENCA DAR SAADA IV
شركة محدودة املسؤولية

ضاسم له  : 5.000.0000 دضهم

مقره  االجتم عي : حي م ض0ن ، برج 

كريست ل ر، الط بق 6، 7 و8 

الداضالبير ء

السج2 التج ضي ضقم : 5185ر1

الجمعية  مداوالت  بمقت�صى 

 10 الع مة املختلطة املنعقدة بت ض0خ 

 RESIDENCES لشركة   (0(1 يونيو 

ذات  شركة   ،DAR SAADA IV
ضاسم له   محدودة،  مسؤولية 

5.000.000 دضهم، مقره  االجتم عي 

الط بق  ر،  برج كريست ل  حي م ض0ن ، 

6، 7 و8 الداضالبير ء.

قرض الشرك ء : 

نش ط  ب ستمراض  التصر0ح 

الشركة.
قدضه  بم   الشركة  ضاسم ل  ز0 دة 

بتحر0ر   وذلك  دضهم  000.000.ر 

جديدة،  اجتم عية  0.000رحصة 

مبلغ  ضفع  تم  الز0 دة  هذه  اثر  وعلى 
 5.000.000 من  الشركة  ضاسم ل 

دضهم،   8.000.000 دضهم ليص2 الى 

80.000 حصة اجتم عية  مقسم الى 

دضهم   100 ذات قيمة اسمية قدضه  

للحصة.

6 و7  من النظ م  تعدي2 امل دتي8 

االس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ديسمبر   15 بت ض0خ  ب لداضالبير ء  

1)0)، تحت ضقم 808609.
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املعدل  التصر0ح  وضع  تم 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 
ديسمبر   15 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

1)0)، تحت ضقم 808609.
املسير للبي 8
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STE AL HAYAT ATTAYIBA
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AVENUE ATLAS
 EL KABIR, IMMEUBLE 6, N° 2,

 HAY ESSALAM
 SALE

  (5 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   ،(0(( م ضس  
وحيد  بشر0ك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخص ئص الت لية : 
 AL HAYAT  : التج ضي  االسم 

.ATTAYIBA
الشك2 الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشر0ك وحيد .
النش ط االجتم عي : صيدلية .

دضهم   100.000  : الربسم ل 
لف ئدة  حصة   1000 الى  مقسمة 

السيد امي8 بونجوع .
املدة : 99 سنة .

اطلس  ش ضع   : االجتم عي  املقر 
الكبير عم ضة 6 ضقم ) حي السالم سال.
بواسطة  الشركة  تسيير   : املسير 

السيد امي8 بونجوع. 
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم  لقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بسال بت ض0خ  ))0).08.08 تحت ضقم 

السج2 التج ضي .5719ر.
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STE WOODI HOME

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضاسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : ضقم ر الحي 

الصن عي سيدي يحيى ت مسن  تم ضة
ت سيس شركة

بت ض0خ العرفي  العقد   بمقت�صى 
قواني8  وضع  تم   ،(0(( ين ير   (1  

الشركة ذات املميزات الت لية :

 STE WOODI HOME : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

بث ث   : الغرض االجتم عي ب يج ز 

(ت جر ب لتقسيط).

اجهزة  (ت جر  الترصيص 

ب لتقسيط).

املدة : حددت مدة  في 99 سنة.
الحي  ر  ضقم   : االجتم عي  املقر 

الصن عي سيدي يحيى ت مسن  تم ضة.

دضهم   100.000  : الراسم ل 

فئة  من  حصة    1000 الى  مقسمة 

100 دضهم للحصة الواحدة، موزعة 

ك لت لي :

ت جموعتي   الكر0م  عبد  السيد 

00) حصة.

السيد السندي سعيد 50 حصة.

السيد بن ني نجيب 750 حصة.

الكر0م  عبد  السيد   : املسير 

ت جموعتي .

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

بتم ضة  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   ،(0(( ابر20   7 بت ض0خ 
ب لسج2  التقييد  ضقم  ر785، 

التج ضي بتم ضة 5975ر1.
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شركة اوبا ايموبيلي 
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضاسم له  : 1.000.000 دضهم

مقره  االجتم عي : سيدي معروف 

املنطقة الصن عية 0190) 

الداضالبير ء

السج2 التج ضي ضقم : ر5).116

االست ذة  تلقته  عقد  بموجب 

ب لداضالبير ء  موثقة  لودي  ابتس م 

 ،(0(( ين ير  و1ر   (5  ،(6 بت ض0خ 

االستثن ئي  الع م  الجمع  اعتمده 

ايموبيلي«  »اوب   شركة  لشرك ء 

ش.م.م. وثم اتخ ذ القراضات الت لية :

تحديث الق نو8 االس �صي لشركة 

»اوب  ايموبيلي« ش.م.م.

بنجلو8  ادضيس  السيد  تعيي8 
والسيد عبد العز0ز بنجلو8 مدير0ن 

مش ضكي8 للشركة املذكوضة.
الشركة ملتزمة ب لتوقيع املنفص2 
املعيني8  املش ضكي8  املذير0ن  الحد 

املذكوض0ن اعاله.
الق نو8  من  ر8  امل دة ضقم  تغيير 

االس �صي.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم  لقد 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
م ضس   (1 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

))0)، تحت ضقم 5ر105.
بمث بة مقتطف وبي 8
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شركة اوبا ايموبيلي 
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضاسم له  : 1.000.000 دضهم

مقره  االجتم عي : سيدي معروف 
املنطقة الصن عية 0190) 

الداضالبير ء
السج2 التج ضي ضقم : ر5).116

الع م االستثن ئي  الجمع  بموجب 
ايموبيلي«  »اوب   شركة  لشرك ء 
تم   ،(0(( ين ير   (0 بت ض0خ  ش.م.م. 

اتخ ذ الرقراضات الت لية :
السيد  الشرك ء،  احد  استق لة 

محمد بن جلو8.
املدير0ن  والية  استمراض0ة 
لفترة  املذكوضة  للشركة  املش ضكي8 
السيد ادضيس   : وهم   غير محدودة، 
بنجلو8 والسيد عبد العز0ز بنجلو8 
املدير0ن  املنفص2 الحد  التوقيع  مع 
بشك2  الشركة  اللزام  املش ضكي8 

صحيح.
الشركة ملتزمة ب لتوقيع املنفص2 
املعيني8  املش ضكي8  املدير0ن  الحد 

املذكوض0ن بعاله.
الق نو8  من  ر8  امل دة ضقم  تغيير 

االس �صي.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم  لقد 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
م ضس   (1 بت ض0خ  ب لداضالبير ء 

))0)، تحت ضقم 8ر105.
بمث بة مقتطف وبي 8
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شـركة  اوالد الوالي 
 ش.م.م 

الربسم ل : 100.000دضهم

املقر االجتم عي: الرشيدية زنقة 18 
ضقم 7 حي ازموض الجديد.

السج2 التج ضي: 15ر) 

بمقت�صى عقـد موثق ملحرر جمع 

حسن  األست ذ  تلق ه  استثن ئي  ع م 

ب ضج لي، موثق ب لرشيدية، بت ض0خ  05 

و 1) م ضس ))0) مسج2 ب لرشيدية 

بت ض0خ 8) م ضس ))0)، قرض م  يلي :

الحسن  املرحوم  وف ة  اثب ت 

العلمي،

املرحوم  وضثة  وقبول  موافقة 

الحسن العلمي ،

اإلجتم عية  الحصص  انتق ل 

لوضثة املرحوم الحسن العلمي،

اثب ت التوزيع الجديد للربسم ل 
و تعدي2 الفص2 الث من من الق نو8 

االس �صي للشركة،
تعدي2 الفص2 الث من او الفصول 

املرتبطة به،

 تغيير تسيير الشركة،

تعدي2 الفص2 الس بع عشر،

استمراض الشركة،

منح السلط.

وذلك بحروض ك2 من:

السيد ادضيس العلمي 800 حصـة.

السيد الح ج العلمي  00ر  حصـة.

السيدة مر0م العدن ني 8ر حصـة.

السيدة  سلمى العلمي 7) حصـة.

السيدة  كوثر العلمي 7) حصـة.

السيدة  مروة العلمي  7) حصـة.

السيدة  ملي ء العلمي  7) حصـة.

السيد  محمد العلمي  58 حصـة.

السيد  ابراهيم العلمي  58 حصـة 

السيدة حليمة لغري�صي 50 حصـة

 املجمـوع   ......   1.000  حصــة.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 

تحــت   ،(0(( ابر20   08 ب لرشيدية 

عــدد 165/2022. 
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STE www.EURODEFIS.com
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24

شركة مليسما ايفنت
تحو20 اسهم الشركة

الع مة  الجمعية  بحك م  بموجب 
 (1 بت ض0خ  للشركة  الع دية  غير 
ايفنت،  مليسم    ،(0(1 سبتمبر 
ضقم  التج ضي  السج2  في  مسجلة 

ر89598، قرض الشرك ء م  يلي :
االسهم  جميع  بيع  على  املوافقة 

بي8 : 
بيزيد،  ه ضو8  السيد  لص لح 

التعدي2 في الق نو8 االس �صي.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
بت ض0خ ب لداضالبير ء   التج ض0ة 
ضقم  تحت   ،(0(( م ضس   10  

.817165
300 P

ائتم نية م جيستيك ك ونس ي
ش.ذ.م.م.

مقره  االجتم عي : انس 5 ش ضع الحسن االول 
شقة ضقم ر8 تجزئة بلخير العم ضة ض(قم 9 

الط بق الث ني تم ضة
اله تف : 7.68.80.88ر.05

STE HGS IMMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ت سيس شركة

بمقت�صى انظمة الشركة املوقعة 
 ،(0(( ين ير   (0 بت ض0خ  تم ضة  في 
املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة والتي خ صيته  ك لت لي :
 HGS IMMO شركة   : التسمية 

.SARL AU
الهدف االجتم عي : هدف الشركة  

داخ2 املغرب او خ ضجه هو :
شراء  للبن ء،  مختلفة  بشغ ل 
االض�صي الحرر0ة والقرو0ة من بج2 

اع دة بيعه .
نق2 واالمن.

امل لية  العملي ت  جميع  وعموم  
التج ض0ة الصن عية املتعلقة ب ملنقول 
مب شر بشك2  املرتبطة  ب لعق ض   بو 
االجتم عي   ب لهدف  مب شر  غير  بو   

لتطو0ر الشركة.

املقر االجتم عي : ضقم 88 شقة ضقم 

1 ش ضع ف ل ولد عومير اكدال الرب ط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجي2 الشركة في السج2 التج ضي.
مبلغ  في  تبث   : الشركة  ضاسم ل 

 1000 الى  مقسمة  دضهم   100.000

100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

للواحدة مقسمة ك لت لي :

 1000  ... السليم ني  الق دض  عبد 

حصة اجتم عية.

الق دض  عبد  تعيي8  تم   : التسيير 

السليم ني مسير وحيد للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

التوقيع االجتم عي : قلبت الشركة 

السليم ني  الق دض  عبد  املسير  توقيع 

لجميع العقود التي تتعلق به .

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

م ضس   7 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 
التج ضي  السج2  ضقم   ،(0((

59ر158.
للنشر والبي 8
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ائتم نية م جيستيك ك ونس ي

ش.ذ.م.م.
مقره  االجتم عي : انس 5 ش ضع الحسن االول 

شقة ضقم ر8 تجزئة بلخير العم ضة ض(قم 9 

الط بق الث ني تم ضة

اله تف : 7.68.80.88ر.05

STE MANI PRODUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
بمقت�صى انظمة الشركة املوقعة 

 ،(0(( فبراير   (1 بت ض0خ  تم ضة  في 

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة والتي خ صيته  ك لت لي :

 MANI شركة   : التسمية 

PRODUCTION ، ش.ذ.م.م.

الهدف االجتم عي : هدف الشركة  

داخ2 املغرب او خ ضجه هو :
البصري  السينم ئي  االنت ج 

والسمعي.

امل لية  العملي ت  جميع  وعموم  
التج ض0ة الصن عية املتعلقة ب ملنقول 

بو ب لعق ض املرتبطة بشك2 مب شر بو 

غير مب شر ب لهدف االجتم عي  لتطو0ر 

الشركة.

 HG  1 النوض   : االجتم عي  املقر 

مكتب ضقم  بلوك ب الط بق الث ني  

0) ت مسنة تم ضة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجي2 الشركة في السج2 التج ضي.
مبلغ  في  تبث   : الشركة  ضاسم ل 

000ر  الى  مقسمة  دضهم  00.000ر 

100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

للواحدة مقسمة ك لت لي :

حصة  000ر   ... ايفوسن   ن دة 

اجتم عية.

تم تعيي8 ن دة ايفوسن   : التسيير 

مسيرة وحيدة للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

التوقيع االجتم عي : قلبت الشركة 

السليم ني  الق دض  عبد  املسير  توقيع 

لجميع العقود التي تتعلق به .

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بتم ضة،  التج ض0ة 
التج ضي  السج2  ضقم   ،(0((

7ر58ر1.
للنشر والبي 8
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ائتم نية م جيستيك ك ونس ي

ش.ذ.م.م.
مقره  االجتم عي : انس 5 ش ضع الحسن االول 

شقة ضقم ر8 تجزئة بلخير العم ضة ض(قم 9 

الط بق الث ني تم ضة

اله تف : 7.68.80.88ر.05

STE SPA FLEUR DE JASMIN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
بمقت�صى بنظمة الشركة املوقعة 

 ،(0(1 ديسمبر   7 بت ض0خ  تم ضة  في 

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة  والتي خ صيته  ك لت لي :

 SPA FLEUR DE التسمية : شركة
JASMIN ، ش.ذ.م.م.

الهدف االجتم عي : هدف الشركة  
داخ2 املغرب او خ ضجه هو :

مركز وص لو8 للتجمي2 والحالقة.
حم م سب .

املقر االجتم عي : تجزئة 8) هكت ض 
سكتوض ر ضقم ر5 تم ضة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجي2 الشركة في السج2 التج ضي.

مبلغ  في  تبث   : الشركة  ضاسم ل 
 1000 الى  مقسمة  دضهم   100.000
100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

للواحدة مقسمة ك لت لي :
حصة   1000  ... قرواش   هند 

اجتم عية.
تم تعيي8 هند قرواش   : التسيير 
مسيرة وحيدة للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
التوقيع االجتم عي : قلبت الشركة 
لجميع  قرواش  هند  املسير  توقيع 

العقود التي تتعلق به .
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
فبراير   (8 بت ض0خ  بتم ضة  التج ض0ة 
التج ضي  السج2  ضقم   ،(0((

5577ر1.
للنشر والبي 8
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ائتم نية م جيستيك ك ونس ي
ش.ذ.م.م.

مقره  االجتم عي : انس 5 ش ضع الحسن االول 
شقة ضقم ر8 تجزئة بلخير العم ضة ض(قم 9 

الط بق الث ني تم ضة
اله تف : 7.68.80.88ر.05

STE ZYANI DESIGN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر0ك وحيد
ت سيس شركة

الشركة  بنظمة  بمقت�صى 
ين ير   (5 بت ض0خ  تم ضة  في  املوقعة 
ذات  شركة  ت سيس  تم   ،(0((
وحيد  بشر0ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي خ صيته  ك لت لي :
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 ZYANI شركة   : التسمية 
DESIGN ، ش.ذ.م.م.

الهدف االجتم عي : هدف الشركة  
داخ2 املغرب او خ ضجه هو :

نج ضة، نج ضة االملنيوم والتقليدية 
والصن عية.

امل لية  العملي ت  جميع  وعموم  
التج ض0ة الصن عية املتعلقة ب ملنقول 
بو ب لعق ض املرتبطة بشك2 مب شر بو 
غير مب شر ب لهدف االجتم عي  لتطو0ر 

الشركة.
تجزئة   107  : االجتم عي  املقر 

العب دي حي واد الذهب  تم ضة.
املدة : 99 سنة.

مبلغ  في  تبث   : الشركة  ضاسم ل 
 1000 الى  مقسمة  دضهم   100.000
100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

للواحدة مقسمة ك لت لي :
1000 حصة   ... الز0 ني الطو20   

اجتم عية.
مجموع الحصص ... 1000 حصة 

اجتم عية.
التسيير : تم تعيي8 الز0 ني الطو20 
مسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
التوقيع االجتم عي : قلبت الشركة 
توقيع املسير  الز0 ني الطو20  لجميع 

العقود التي تتعلق به .
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

الى 1ر ديسمبر.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
فبراير  ر)  بت ض0خ  بتم ضة  التج ض0ة 
التج ضي  السج2  ضقم   ،(0((

5561ر1.
للنشر والبي 8
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 STE ATIR GAZ
SARL

شركة محدودة املسؤولية
ضاسم له  : 00.000ر دضهم

مقره  االجتم عي : خميس زم مرة 
كيلومتر 8)5 قي دة لغن دضا

الع م  الجمع  مداولة  خالل  من 
فبراير   8 بت ض0خ  املنعقد  االستثن ئي 
قرض شرك ء شركة ع طر غ ز   ،(0((

م  يلي :

ملكية  نق2  على  املص دقة 

اله لك  يملكه   ك 8  التي  االنصبة 

مشترك  مسير  حسن  ع طر  السيد 

والشر0ك الرئي�صي في شركة ع طر غ ز 

الى الوضثة والشرك ء.

احمد  السيد ع طر  تعيي8  اع دة 

في مه مه كمسير مشترك في الشركة.

تعيي8 السيد ع طر نبي2 كمسير 

مشترك جديد للشركة.

مع تحديد مه م املسر0ن.

التوقيع االجتم عي : تلتزم الشركة 

املنفص2  او  املشترك  ب لتوقيع 

للمسيرين املش ضكي8.

لراسم ل  الجديدة  التركيبة 

االجتم عي هي :

السيد احمد ع طر .. 675 نصيب 

 67.500  .. للواحد  دضهم   100 ب 

دضهم.

675 نصيب   .. السيد نبي2 ع طر 

 67.500  .. للواحد  دضهم   100 ب 

دضهم.

 688  .. الكرب ني  ط م  السيد 

 .. للواحد  دضهم   100 ب  نصيب 

68.800 دضهم.

السيدة ن دية ع طر .. ))ر نصيب 

00).)ر   .. للواحد  دضهم   100 ب 

دضهم.

))ر   .. ع طر  امينة   السيدة 

 .. للواحد  دضهم   100 ب  نصيب 

00).)ر دضهم.

السيدة نج ة  ع طر .. ))ر نصيب 

00).)ر   .. للواحد  دضهم   100 ب 

دضهم.

املجموع .... 000ر نصيب ب 100 

دضهم للواحدة ... 00.000ر دضهم.

تعدي2 الفص2 6، 8، 17 و18 من 

الق نو8 االس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

الربط ب ملحكمة االبتدائية بسيدي 

بنوض في 9 م ضس ))0)، تحت ضقم 81.
من بج2 التنصيص والتخليص 

املسير

305 P

STE SOGEFICOM

SOCIETE LA PISCOPE
الجمعية  قراض  بمقت�صى 
املنعقدة  الع دية  الغير  الع مة 
لشركة  16/03/2022  يوم 
ومقره    »SOCIETE LA PISCOPE«
مكرض ش ضع عبيدة ابن   8 االجتم عي 

الجراح ف س. 
حصة و قدضه    500 تفو0ت   -  (1
السيد  من  دضهم   (00.000.00
بوغ لم  السيد  إلى  بوشتى  بوغ لم 

سفي 8.
وقدضه   حصة   500 تفو0ت   -
السيد  من  دضهم   (00.000.00
كراضي  السيد  إلى  بوشتى  بوغ لم 

ع دل.
))- تغيير الشك2 الق نوني للشركة 

 SARL إلى SARL-AU من
ر)- استق لة و ابراء السيد بوغ لم 

بوشتى 
بوغ لم  السيد  التسيير:   -(8

سفي 8 و السيد كراضي ع دل
بوغ لم  السيد  االمر ء:   -(5

سفي 8 و السيد كراضي ع دل
لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -(6
ضقم  تحت  بف س  التج ض0ة  املحكمة 

1602/22 بت ض0خ 24/03/2022.
306 P

BAYJID
SARL

ضبسم له  االجتم عي : 10.000 دضهم
مقره  االجتم عي : تجزئة م  عط  هللا 

ضقم 1186، ملح ميد - مراكش -
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
قرض   (0(( ين ير   17 يوم  املنعقد 
للشركة اإلستثن ئي  الع م   الجمع 

م  يلي :
إقراض بوف ة املرحوم بي  عبد املجيد؛ 
اإلجتم عية  الحصص  توزيع 
اململوكة للراح2 بي  عبد املجيد على 

وضثته ؛
هبة الحصص اإلجتم عية ؛

بي8  الشركة  امل ل  ضبس  توزيع 
الشرك ء ؛

تعيي8 املسير ؛

مالئمة الق نو8 األس �صي للشركة.

ثم  فإنه  التغيير  هذا  اثر  وعلى 

تعدي2 الفص2 الس دس (6) و الس بع 

للشركة  األس �صي  الق نو8  من   (7(

املتعلق بربسم ل الشركة املوزع بي8 

السيد ب ي  محمد   : كم  يلي  الشرك ء 

والسيد ب ي  عبد العز0ز  )51 حصة) 

)89 حصة).

ب ي  محمد كمسير  السيد  تعيي8 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
قرض  التعديالت  هذه  إثر  وعلى 

للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

لشركة  األس �صي  الق نو8  مالئمة 

ب يجيد - ش.م.م.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الق نوني 

 (0(( م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش 

تحت ضقم : 8167ر1.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكش

307 P

SOCIETE 

EASYFRESH PACKAGING
ش.م.م ش و

الربسم ل اإلجتم عي : 000,00 100 

دضهم (مئة الف دضهم )

املقر اإلجتم عي : الط بق االول عم ضة 

الحي 8 ش ضع سم ضابلوك ا ضقم 1 

بيت ملول عم لة انزك 8 اك دير

بمقت�صى العقد العرفي بت ض0خ   (1

10/03/2022 ب ك دير تمت املص دقة 

على الق نو8 االس �صي للشركة ذات 

وحيد  لشر0ك  املحدودة  املسؤولية 

دات الخص ئص الت لية :

ايز0فريش  اإلجتم عي  اللقب   *

 SOCIETE » EasyFresh ب ك جي8 

 packaging

* الصفة الق نونية : ش.م.م.ش و 
االول  الط بق  اإلجتم عي:  املقر   *

عم ضة الحي 8 ش ضع سم ضابلوك ا ضقم 

1 بيت ملول عم لة انزك 8 اك دير .
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الهدف اإلجتم عي : 
1 -  التكييف والتغليف

 ) - استيراد وتصدير
ر -  منتج زضاعي

* املدة : 99 سنة.
 : اإلجتم عي  الربسم ل 
إلى  مـوزعـة  دضهم   100.000,00
فئـة  من  اجتم عية  حـصة   1.000
مسندة  للواحدة  دضهم   100,00

للشر0ك الوحيد على النحو الت لي :
مغربي  ي ضا  حمدي  السيد   -
ر197و  بت ض0خ  املزداد  الجنسية، 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
حصة  ح1000   SH72545 ضقم 

إجتم عية.
التسيير : تم تعيي8 السيد حمدي 
ي ضا، مديرا للشركة ملدة غير محدودة 

وبأكثر الصالحي ت اتس ًع 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   ((
الربط للمحكمة التج ض0ة ب ك دير و 
ذلك بت ض0خ 29/03/2022 تحت ضقم 
و تم تقييده  ب لسج2   609 اإليداع 

التج ضي تحت ضقم 5789).
308 P

شركــة »عاش بوغ لو 
ديفولوبموايموبيليير اي 

توريستيك‹‹
ش.م.م.ش.و

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة ذات 
الشر0ك الوحيد 

الربسم ل االجتم عي : 810.000,00 
(م ئة وعشرة االف دضهم تم 8) 

املقر االجتم عي : الط بق االض�صي دواض 
العظم جم عة الو0دا8 مراكش
السج2 التج ضي ضقم 108067 

مراكش
الع م  الجمع  بموجب   (1
بت ض0خ  املنعقد  االستثن ئي 
شركة  ص دقت   01/02/2022
ديفولوبموايموبيليير  لو  بوغ  »ع ش 

اي توضيستيك« على م  يلي : 
 تغيير عنوا8 الشركة إلى العنوا8 
دائرة  بسكي8  دواض  األتي :  الجديد 
عم لة  بوض0كة  جم عة  ت حن وت 

الحوز.

- قواني8 منقحة 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   II(

الربط للمحكمة التج ض0ة بمراكش 

تحت  ذلك  و   29/03/2022 بت ض0خ 
ضقم 51ر8ر1.

309 P

شركــة سفير هوم سيرفيس 
ش.م.م

الربسم ل  100.00.00 دضهم

املقر اإلجتم عي : الط بق األض�صي 

اق مة هيفيرن ج ش ضع محمد 

الس دس بلوك ب الشقة ضقم 6 

مراكش. 

السج2 التج ضي ضقم 881ر)1

I) بموجب الجمع الع م االستثن ئي 

بت ض0خ الشركة  بمقر   املنعقد 

14/03/2022 ص دقت شركة شركــة 

على  ش.م.م  سيرفيس  هوم  سفير 

م  يلي :

170 حصة  املص دقة على بيع  ب) 

دضهم   (100) م ئة  بسعر  اجتم عية 

(سبعة  اجم لي  بسعر  اي  للحصة 

عشر الف دضهم) من قب2 السيد نزاض 

محمد الزضق ني للسيد موالي ضشيد 

مسلم.

 170 بيع  على  املص دقة  ب) 

 (100) م ئة  حصة اجتم عية بسعر 

االجم لي  ب لسعر  اي  للحصة  دضهم 

قب2  من  دضهم)  الف  عشر  (سبعة 

السيد نزاض محمد الزضق ني الى السيد 

 Monsieur ميلير  داني2  ض0ني  بر0ك 

 .Brice,René,Daniel,MULLER

بصبح التوزيع الجديد لربس امل ل 

على النحو الت لي : 

 500 - السيد موالي ضشيد مسلم 

سهم

ض0ني  بر0ك  السيد   -

 Monsieur ميلير  داني2 

 500 Brice,René,Daniel,MULLER

سهم. 

حصة   1000 إجم لي  هو  هذا 

اجتم عية .

جديد.  مشترك  مدير  تعيي8  ج) 

السيد  استق لة  على  التصديق 

اإلداضة  من  الزضق ني  محمد  نزاض 

بر0ك  السيد  وتعيي8  املشتركة 
 Monsieur ميلير  داني2  ض0ني 

 Brice,René,Daniel ,MULLER

للشركة  جديد  مش ضك  مدير 

فإ8  وهكذا  محدودة  غير  لفترة 

بر0ك  السيد  يديره   الشركة 
 Monsieur ميلير  داني2  ض0ني 

 Brice,René,Daniel ,MULLER

والسيد موالي ضشيد مسلم كمدير0ن 

، إلداضة  مش ضكي8 لفترة غير محدودة 

، يلزم توقيعي8  الحس ب ت املصرفية 

مشتركي8.

د) النظ م األس �صي املعدل.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   (II.

الربط للمحكمة التج ض0ة بمراكش 

تحت  وذلك   29/03/2022 بت ض0خ 
ضقم 89ر8ر1.

310 P

شركــة شرحبيلي أي كومبان 
ش.م.م ش و

 SOCIETE CHARHABILI ET

 COMPAGNIE

املقر اإلجتم عي:9)1 الحي الصن عي 

سيدي غ نم مراكش

السج2 التج ضي ضقم 5879 مراكش.

I/ بموجب الجمع الع م االستثن ئي 

املنعقد بت ض0خ 15/03/2022 ص دق 

على  للشركة  الوحيد  الشر0ك 

التعديالت الت لية :

اعتم د  مع  الشركة  اسم  لتغيير 

 WAREHOUSE  : التج ضي  االسم 

مسؤولية  ذات  شركة   ZARIB

من   
ً
بدال وحيد  لشر0ك  محدودة 

 CHARHABILI ET COMPAGNIE

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   II/

الربط للمحكمة التج ض0ة بمراكش 

تحت  ذلك  و   01/04/2022 بت ض0خ 
ضقم .8855ر1.

311 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

KENITRA

 BASSATINE « شركة
 »SERVICE
ش.ذ.م.م-ش.و

املقر االجتم عي : إق مة البس تي8، 

 بلوك 8، الط بق األض�صي، مح2
ضقم 15، حي الفواضات، القنيطرة

القراض  محرر  بمقت�صى 

بشركة  الوحيد  للشر0ك  التأسي�صي 

»BASSATINE SERVICE« ش.ذ.م.م-

 ،(0(( م ضس   15 بت ض0خ  ش.و، 

تقرض تأسيس شركة ذات املسؤولية 

الوحيد،  الشر0ك  ذات  املحدودة 

مميزاته  هي ك لت لي :

شركة   : الشك2 الق نوني للشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر0ك الوحيد.

 BASSATINE«  : التسمية 

 .»SERVICE

املوضوع الرئي�صي : وك لة تحصي2 

األموال – وضاقة – التج ضة بمختلف 

بنواعه . 

املقر االجتم عي : إق مة البس تي8، 

مح2 ضقم  الط بق األض�صي،   ،8 بلوك 

15، حي الفواضات، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

تبدب السنة امل لية   : السنة امل لية 

ديسمبر من  1ر  ين ير وتنتهي في   1 في 

ك2 سنة.
ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

100.000,00 مبلغ  في   الشركة 

 1000 (مئة بلف) دضهم، مقسمة إلى 

فئة  من  اجتم عية  حصة  (الف) 

)100,00) مئة دضهم للواحدة.

توزع الحصص على الشك2 الت لي :

برائم  السيدة   : والنسب  اإلسم 

بسم ء.

قط ع دال-  املنزه،  حي   : العنوا8 
ض0 8،  إق مة   ،( شقة   ،(69 ضقم 

القنيطرة.
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 : االجتم عية  الحصص  عدد 
.1000

املجموع : 1000.
بسم ء،  برائم  السيدة   : اإلداضة 
الوطنية للبط قة   الح ملة 

.G-522930 ضقم
وقد تم اإليداع الق نوني لقواني8 
التأسي�صي  املحرر  مع  الشركة 
القنيطرة،  االبتدائية  ب ملحكمة 
ضقم  تحت   ،30/03/2022 بت ض0خ 

.90918/2022
312 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat
N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar
KENITRA

»W.E GREENS « شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتم عي : ضقم 88 - ش ضع 
محمد العمراوي - إق مة نزاض, مكتب 

ضقم )، -القنيطرة- 
 W.E« تأسيس شركة  لعقد   

ً
تبع 

GREENS«، بت ض0خ 18 فبراير ))0)، 
تقرض تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة، مميزاته  هي ك لت لي :
شركة  للشركة:  الق نوني  الشك2 

ذات املسؤولية املحدودة.
 W.E GREENS : التسمية

استغالل   -  : الرئي�صي  املوضوع 
املج ل الزضاعي – االستيراد والتصدير 

.
،ش ضع   88 ضقم   : املقر االجتم عي 
محمد العمراوي، إق مة نزاض - مكتب 

ضقم )، القنيطرة. 
املدة : 99 سنة.

تبدب السنة امل لية   : السنة امل لية 
1ر يوليوز من  1 غشت وتنتهي في  في 

السنة املوالية.
ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
(م ئة   100.000,00 الشركة في مبلغ 
 1000 إلى  مقسمة  دضهم،  آالف) 
فئة  من  اجتم عية  حصة  (بلف) 

)100,00) م ئة دضهم للواحدة.

الشك2  على  الحصص  تخصص 
الت لي :

 GAILES  : الشركة  االسم 
HOLDING UK LIMITED

 Angleterre, 46-54,  : العنوا8 
 High Street, Ingatestone, United

Kingdom CM4 9DW
عدد الحصص االجتم عية : 850

-EVEN FARM : االسم الشركة
 UK LTD Angleterre,  : العنوا8 
 46-54, High Street. Ingatestone,
 Essex, United Kingdom CM4

.9DW
عدد الحصص االجتم عية : 850

 THE BERRY  : الشركة  االسم 
SPECIALISTS LTD

 Angleterre, 46-54,  : العنوا8 
 High Street, Ingatestone, Essex,

United Kingdom CM4 9DW
عدد الحصص االجتم عية : 100

املجموع : 1000
البير،  و0زم 8  السيد   : اإلداضة 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.BJ-139816 ضقم
وقد تم اإليداع الق نوني لقواني8 
االبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 

ب لقنيطرة، بت ض0خ 2022/04/04،
بملف   90939/2022 تحت عدد 

السج2 التج ضي ضقم رر688.
313 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat
N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

KENITRA

»LAZAR LYLI TRANS « شركة
املقر االجتم عي : دواض بوالد مو�صى 

الكر0مة، سيدي محمد لحمر،
سوق بضبع ء الغرب

شركة  تأسيس  لعقد   
ً
تبع 

بت ض0خ  »LAZAR LYLI TRANS« 
10 م ضس ))0)، تقرض تأسيس شركة 
مميزاته   املحدودة،  املسؤولية  ذات 

هي ك لت لي :

شركة   : الشك2 الق نوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة ؛

التسمية : LAZAR LYLI TRANS ؛

: نق2 املوظفي8  املوضوع الرئي�صي 

لحس ب الغير ؛

املقر االجتم عي : دواض بوالد مو�صى 

الكر0مة، سيدي محمد لحمر، سوق 

بضبع ء الغرب ؛ 

املدة : 99 سنة ؛

تبدب السنة امل لية   : السنة امل لية 

ديسمبر من  1ر  ين ير وتنتهي في   1 في 

ك2 سنة.

ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 

 20.000,00 مبلغ  في  الشركة 

إلى  مقسمة  دضهم،  بلف)  (عشرو8 

اجتم عية من  حصة  (م ئت 8)   (00

فئة (100,00) م ئة دضهم للواحدة.

الشك2  على  الحصص  تخصص 

الت لي :

اإلسم والنسب : ليلي ق سم.

مو�صى  بوالد  دواض   : العنوا8 

الكر0مة، سيدي محمد لحمر، سوق 

بضبع ء الغرب.

عدد الحصص االجتم عية : 100

عبد  األزعر   : والنسب  اإلسم 

الرفيع

ش ضع الشهيد الحسي8   : العنوا8 

بن علي، ضقم 60، سوق بضبع ء الغرب 

عدد الحصص االجتم عية : 100

املجموع : 00)

جواد،  األزعر  السيد   : اإلداضة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

. GB-91830ضقم

وقد تم اإليداع الق نوني لقواني8 

بسوق  االبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 

بضبع ء الغرب، بت ض0خ 24/03/2022، 

تحت عدد 40/2022.

314 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

KENITRA

»HARVEST PRO « شركة
املقر االجتم عي : لالميمونة املركز

شركة  تأسيس  لعقد   
ً
تبع 

»HARVEST PRO« بت ض0خ 10 م ضس 
ذات  شركة  تأسيس  تقرض   ،(0((
الشر0ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، مميزاته  هي ك لت لي :
شركة   : الشك2 الق نوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر0ك الوحيد ؛
التسمية : HARVEST PRO ؛

استغالل   : الرئي�صي  املوضوع 
املج ل الفالحي ؛

املقر االجتم عي : لالميمونة املركز ؛ 
املدة : 99 سنة ؛

تبدب السنة امل لية   : السنة امل لية 
0ر  1 م ي من ك2 سنة وتنتهي في  في 

ببر20 من السنة املوالية.
ضبسم ل  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
(م ئة   100.000,00 الشركة في مبلغ 
 1.000 إلى  مقسمة  دضهم،  بلف) 
فئة  من  اجتم عية  حصة  (بلف) 

)100,00) م ئة دضهم للواحدة.
الشك2  على  الحصص  تخصص 

الت لي :
اإلسم والنسب : كعيب الته مي.

قي دة  مركز لالميمونة،   : العنوا8 
لالميمونة.

 : االجتم عية  الحصص  عدد 
1000

املجموع : 1.000
الته مي،  كعيب  السيد   : اإلداضة 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

. GB-94797ضقم
وقد تم اإليداع الق نوني لقواني8 
بسوق  االبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 
بضبع ء الغرب، بت ض0خ 24/03/2022، 

تحت عدد 39/2022.
315 P
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

KENITRA

»ECH-CHAHY FRERE « شركة
ش.ذ.م.م 

املقر االجتم عي : لالميمونة املركز
الجمع  محرر  بمقت�صى 
بشركة للشرك ء  االستثن ئي   الع م 
 »  ECH-CHAHY FRERE  «
ش.ذ.م.م، املنعقد بلالميمونة، بت ض0خ 

10/03/2022، تقرض م  يلــــــــــــــي :
تحو20 مقر الشركة : 

تحو20 مقر الشركة من العنوا8 
القديم الك ئن بلال ميمونة املركز(عند 
الح م2  محمد  الش فعي  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

A-279864 )، إلى العنوا8 الجديد :
السيد  املركز(عند  ميمونة  لال 
لبط قة  الح م2  الخ لفي  الته مي 

.( GB-81741التعر0ف الوطنية ضقم
النظ م  من   8 الفص2  تعدي2 

األس �صي.
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة.

لهذا  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  ب ملحكمة  املحرر 
بضبع ء الغرب، بت ض0خ 24/03/2022، 
تحت عدد 38/2022 بملف السج2 

التج ضي ضقم 5601).
316 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

KENITRA

»BIOVOCADO « شركة
ش.ذ.م.م ذات الشر0ك الوحيد

املقر االجتم عي: تجزئة بط ع هللا )، 
 إق مة بط ع هللا -2 186 شقة

ضقم ر – القصر الكبير 
اإلستثن ئي  القراض  بمقت�صى 
 LUKUS  « لشركة  الوحيد  للشر0ك 
املنعقد ب لقصر الكبير،   ،»BERRYS
تقرض فقد   ،29/12/20(1  بت ض0خ 

م  يلي :

قرض   : التسمية االجتم عية  تغيير 
التسمية  تغيير  الوحيد  الشر0ك 
 LUKUS  « لشركة  القديمة 

BERRYS«، ب لتسمية الجديدة :
»BIOVOCADO« تعدي2 الفص2 

ر من النظ م األس �صي.
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة.

وتم اإليداع الق نوني الث ني لهذا 
املحرر ب ملحكمة االبتدائية ب لقصر 
تحت   ،04/04/2022 بت ض0خ  الكبير، 
السج2  بملف   89/2022 عدد 

التج ضي ضقم 087).
317 P

 INAYA MINING
CORPORATION

SARL
 AVIS DE CESSION DE PARTS
 SOCIALES, DE DEMISSION

 DE CO-GERANT ET DE
 TRANSFORMATION EN SARL

D›ASSOCIE UNIQUE
إعال8 عن بيع الحصص وإستق لة 

املسير وتغيير إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شر0ك وحيد
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرض 
 INAYA MINING لشركة 
ذات  شركة   CORPORATION
ضبسم له   محدودة  مسؤولية 
ب لسج2  املسجلة  دضهم،   100.000
بت ض0خ  19799ر،  التج ضي تحت ضقم 

11 فبراير ))0) م  يلي :
0) حصة من  املص دقة على بيع 
إلى   GULDOGAN AHMET السيد 
 KOYUNCU MUSTAFA السيد 
األسهم  بيع  من  ب النته ء  واإلقراض 

املذكوضة.
السيد  إستق لة  على  املوافقة 
مه مه  من   GULDOGAN AHMET

كمسير.
املص دقة على تغيير شك2 الشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
يملك  التي  الوحيد  الشر0ك  ذات 
 KOYUNCU MUSTAFA السيد 

ضبسم له  ب لك م2.

جديد  األس �صي  النظ م  اعتم د 

ذات  الشركة  شك2  إلى  للشركة 

مسؤولية محدودة ذات شر0ك وحيد.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

 (0(( م ضس  0ر  يوم  للداض البير ء 

تحت ضقم 9)8196.
بمقت�صى مقتطف وبي 8

املسير

318 P

 STE HADRAMINE

IMMOBILIER
S.A.R.L

اغالق التصفية و تشطيب نه ئي 
للشركة

الع م  الجمع  ملحرر  تبع  

بت ض0خ  بأك دير  املؤضخ  االستثن ئي 

لشركة  الشرك ء  قرض   18/02/2022

ح ضرامي8 ايموبيليي ( ش.م.م) ذات 

دضهم  الف  م ئة  يس وي  ضبسم ل 

 1 الط بق  طفي2  ابن  إق مة  مقره  

شقة ر10 تلبرجت اك دير م  يلي  :

- قرض املجلس. 

- اغالق التصفية و تشطيب نه ئي 

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

 . التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

))0) تحت  8) م ضس  ب ك دير بت ض0خ 

ضقم )10918.

319 P

 Sté AROBASE SOLUTION
S.A.R.L

اغالق التصفية وتشطيب نه ئي 
للشركة

الع م  الجمع  ملحرر  تبع  

بت ض0خ  بأك دير  املؤضخ  االستثن ئي 

لشركة  الشر0ك  قرض   18/02/2022

ذات ضبس   AROBASE SOLUTION

مقره   دضهم   100.000 يس وي  م ل 

71 عم ضة س تيف و0ن ش ضع املق ومة 

اك دير.

قرض املجلس. 
نه ئي  وتشطيب  التصفية  اغالق 

للشركة 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة.  املحكمة  لدى  الربط 
))0) تحت  )) م ضس  بأك دير بت ض0خ 

ضقم 8)1090.
320 P

 Sté BLADI NETWORKS
 S.A.R.L

اغالق التصفية وتشطيب نه ئي 
للشركة

الع م  الجمع  ملحرر  تبع  
بت ض0خ  بأك دير  املؤضخ  االستثن ئي 
لشركة  الشر0ك  قرض   18/02/2022
ضبس  ذات   BLADI NETWORKS
مقره   دضهم   100.000 يس وي  م ل 
71 عم ضة س تيف و0ن ش ضع املق ومة 

اك دير.
قرض املجلس. 

نه ئي  وتشطيب  التصفية  اغالق 
للشركة 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة.  املحكمة  لدى  الربط 
))0) تحت  )) م ضس  بأك دير بت ض0خ 

ضقم ر)1090 
321 P

 STE ZAZANE FRERES
S.A.R.L.AU

اغالق التصفية وتشطيب نه ئي 
للشركة

الع م  الجمع  ملحرر  تبع  
بت ض0خ  بأك دير  املؤضخ  االستثن ئي 
لشركة  الشر0ك  قرض   24/02/2022
م ل  ضبس  ذات   ZAZANE FRERES
دضهم مقره  دواض   510.000 يس وي 

ازضو طر0ق ت ضودانت ايت ملول.
قرض املجلس. 

نه ئي  وتشطيب  التصفية  اغالق 
للشركة 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة.  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   (0(( ببر20   6 بت ض0خ  بأك دير 

ضقم 8))109.

322 P
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 STE NOUR EL MESHAL

 POUR LA PROMOTION

IMMOBILIERE
S.A.R.L

اغالق التصفية و تشطيب نه ئي 
للشركة

الع م  الجمع  ملحرر  تبع  

بت ض0خ  بأك دير  املؤضخ  االستثن ئي 

01/03/2022 قرض الشرك ء لشركة

ش.م.م)   ) للعق ضات  نوض املشع2 

الف  م ئة  يس وي  ضبسم ل  ذات 

8 مكرض عم ضة برج  دضهم مقره  ضقم 

الدالالت ش ضع الحسن الث ني اك دير 

م  يلي :

قرض املجلس. 

اغالق التصفية و تشطيب نه ئي 

للشركة 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة.  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   (0((/  04/06 بت ض0خ  ب ك دير 
ضقم 5))109.

323 P

ELEMIK IMPORT
SARL - A ASSOCIE UNIQUE

ضبسم له  االجتم عي : 100.000 دضهم

املقر اإلجتم عي : زنيت ملركز األعم ل 
زنقة مسلم، تجزئة بوك ض الط بق ر، 

الشقة ضقم 18 - ب ب دك لة - مراكش

تأسيس
بمقت�صى عقد مؤضخ بمراكش يوم 
الق نو8  وضع  تم   (0(( م ضس   (8

األس �صي لشركة محدودة املسؤولية 

السم ت  وذات  واحد  شر0ك  ذات 

الت لية :

ش.م.م.  لالستيراد  امليك  شركة 

ذات شر0ك واحد.

 ELEMIK IMPORT  : التسمية 

SARL - A ASSOCIE UNIQUE

ت جر   : فعلي   املزاول  النش ط 

اآلالت الكبيرة واملعدات الصن عية ؛

بو  (ت جر  والتصدير  االستيراد 

وسيط).

ملركز  زنيت   : االجتم عي  املقر 

بوك ض  تجزئة  مسلم،  زنقة  األعم ل 

ب ب   -  18 ضقم  الشقة  ر،  الط بق 

دك لة - مراكش.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

النه ئي.

 100.000  : االجتم عي  الربسم ل 

حصة   1.000 إلى  مقسم  دضهم 

لك2  دضهم   100 فئة  من  اجتم عية 

واحدة.

السيد  تعيي8  تم   : التسيير 

 MR.) ميش ل  م نتوف ني 

كمسير   (MANTOVANI MICHELE

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

1ر ديسمبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الق نوني 

 (0(( ببر20  ف تح  بت ض0خ  بمراكش 

تحت ضقم : 1ر88ر1.
ملخص قصد النشر

مراكش
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GTO PRINT شركة
ش.م.م

ضبسم له  االجتم عي : 100.000 دضهم

املقر اإلجتم عي : تجزئة الكرم ضقم 

85 - مراكش

تفو0ت الحصص االجتم عية
استق لة الشر0ك في التسيير

تعيي8 مسيرين للشركة
مالئمة الق نو8 األس �صي للشركة

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

يوم املنعقد  للشركة   اإلستثن ئي 

18 م ضس ))0) قرض م  يلي :

تفو0ت الحصص االجتم عية :

الشقوضي  حليمة  السيدة  فوتت 

حصة   500) حصصه   جميع 

اجتم عية) بقيمة 100 دضهم للحصة 

الشركة  في  تملكه   التي  الواحدة 

واملسم ة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

مع ذ  السيد  لف ئدة   GTO PRINT

الصم طي.

تم  فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 
تعدي2 الفص2 الس دس (6) والس بع 
للشركة  األس �صي  ق نو8  من   (7(

املتعلق بربسم ل الشركة.
قبول  للشركة  الع م  الجمع  قرض 
الشقوضي  حليمة  السيدة  استق لة 
تسيير  في  كشر0كة  منصبه   من 
مجموع  لتفو0ت  تبع   الشركة 

حصصه  في الشركة.
الصم طي  مع ذ  السيد  تعيي8 
كمسيرين  مينرو  هش م  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.
قرض  التعديالت  هذه  إثر  وعلى 
للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 
لشركة  األس �صي  الق نو8  مالئمة 

GTO PRINT ش.م.م.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الق نوني 
))0) تحت  ببر20   5 بمراكش بت ض0خ 

ضقم : ر850ر1.
ملخص قصد النشر

مراكش
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ديوا8 األست ذ محمد سدادي
موثق بوجدة

6 ش ضع االستقالل إق مة ف يزة الط بق الث ني 
وجدة

CHALENGE ADIL IMMOB
الربسم ل االجتم عي : 100.000 

دضهم
املقر االجتم عي : دواض مراحة سيدي 

بوتميم ترجيست 
الرفع من ضبسم ل الشركة

من 100.000 دضهم إلى 500.000 
دضهم

تلق ه  ضسمي  عقد  بمقت�صى 
االست ذ محمد سدادي موثق بوجدة 
بت ض0خ 8) م ضس ))0)، فإ8 السيدة 
ولد شعيب ضج ء الن ئية عن الشر0ك 
املسؤولية  ذات  للشركة  الوحيد 
 CHALENGE املسم ة  املحدودة 

ADIL IMMOB ش ذ م م ش و.
 100.000  : االجتم عي  ضبسم له  
دضهم ومقره  االجتم عي دواض مراحة 
سيدي بوتميم ترجيست، قرض م  يلي :

الشركة  ضبسم ل  من  الرفع 

دضهم   800.000 بمبلغ  االجتم عي 

دضهم   100.000 من  لرفعه  وذلك 

املس همة  طر0ق  عن   500.000 إلى 

العينية املقدمة من قب2 السيد ولد 

شعيب ع دل :

»ولد شعيب  جميع امللك املسمى 

املدعو  املح2  بترجيست  الك ئنة   »(

بضضية  قطعة  من  يتألف  كريسمة 

(00ب99س)،  مس حته  للبن ء  معدة 

ضقم  العق ضي  الرسم  موضوع 

.24/41661

شعيب  ولد  املسمى  امللك  جميع 

املدعو  املح2  بترجيست  الك ئنة  ر، 

بضضية  قطعة  من  يتألف  كريسمة 

موضوع  (00ب99س)  للبن ء  معدة 

الرسم العق ضي ضقم 24/41662.

قدمه   التي  العينية  الحصص 

قومت  ع دل  شعيب  ولد  السيد 

طرف  من  املنجزة  الخبرة  حسب 

محمد  ف طمي  السيد  املح سب 

بمبلغ   (0(1 ببر20   15 بت ض0خ  بمي8 

800.000 دضهم.

املتعلقة   7 امل دة  تغيير  وب لت لي 

صيغت  التي  االجتم عي  امل ل  بربس 

على النحو الت لي :

الفص2 7 الراسم ل االجتم عي :

في  االجتم عي  الربسم ل  حدد 

 5000 إلى  مقسم  دضهم   500.000

حصة مقسمة على الشر0ك الوحيد 

كم  يلي :

 5000 ع دل  شعيب  ولد  السيد 

حصة.

املجموع : 5000 حصة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   ،(0(( ببر20   8 في  بترجيست 

عدد 1).
للخالصة واإلش ضة

األست ذ محمد سدادي

موثق

326 P
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STE LAVAPRO شركة

SARL AU

تم بت ض0خ ) فبراير ))0)، اجتم ع 

النقط  ع م استثن ئي حدد بموجبه 

الت لية: 

نق2 املقر الرئي�صي للشركة الك ئن 

بريستيج  اق مة  ت ضكة  بحي  س بق  

ضقم  املكتب  الث ني  الط بق  ر  ت ضكة 

مراكش الى العنوا8 الجديد ش ضع   8

عالل الف �صي اق مة جوز0ف ك زانوف  

الط بق الرابع املكتب ر5 مراكش. 

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

مراكش  في  التج ض0ة  املحكمة 

ضقم   تحت   ،(0(( 18 م ضس 

)801ر1.
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

    TEL : 05 28-81-96-40

    FAX : 05 28- 81- 96- 41

STE AL MOSTAKBAL HM

SARL

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

حرض محرر شركة   ،(0(( ر م ضس 

ذات مسؤولية محدودة تقرض م  يلي :

املص دقة على تصفية الشركة. 

تحديد مقر تصفية الشركة:

االجتم عي  ب ملقر  التصفية  تمت 

بدواض ايت بن يحيي اداومحند وادي 

الصف ء بيوكرى اشتوكة ايت ب ه .

تعيي8 السيد الرح لي عبد الجلي2 

مصفي للشركة. 

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  الق نوني 

م ضس    (1 بت ض0خ  بإنزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 569/2022.
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» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW SARL AU

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

   TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28- 81- 96- 41

 STE 2M CONSULTATION 
 SARL 

الفسخ النه ئي للشركة
بت ض0خ   عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة  محرر  حرض   05/03/2022

ذات مسؤولية محدودة والذي قرض 

م  يلي :

الشركة  النه ئي  والفسخ  تصفية 

بك مله .

تحديد مقر تصفية الشركة: تمت 

تجزئة  االجتم عي  ب ملقر  التصفية 
7) بيوكرى اشتوكة  ) ضقم  اإلخالص 

ايت ب ه .

تعيي8 السيد موم د عبد السالم  

مصفي للشركة. 

تقر0ر مصفي الشركة. 

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  الق نوني 

م ضس   (1 بت ض0خ  بإنزك 8  االبتدائية 

))0)، تحت ضقم 568/2022.
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FIDUCIAIRE ROCHDI  FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

 BAHA

TEL : 0528-81-96-40

FAX : 0528-81-96-41 

STE ECO BELDI HOME 
SARL

MODIFICATION  
بمقت�صى عقد عرفي للجمع الع م 

الغير الع دي للمس همي8 في الشركة 

بت ض0خ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

7 فبراير ))0)، قرض م  يلي :

تحو20 املقر االجتم عي الشركة :

للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20 
ميمو8  بوالد  البريج  دواض  مقره   من 

الى  ب ه   ايت  اشتوكة  بيبي  سيدي 

)1) و18) ش طئ  املقر الجديد ضقم 

تفنيت سيدي بيبي اشتوكة ايت ب ه .

تحيي8 النظ م األس �صي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  الق نوني 

م ضس   10 بت ض0خ  بإنزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم اإليداع 495/2022.
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DIGICOM TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسم له  : 100.000 دضهم

املقر االجتم عي : زنقة موح  بو حمو 

عم ضة لؤلؤة ج سم الط بق ر
ضقم 05 الداض البير ء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لداض 

 ،(0(1 نوفمبر   (6 بت ض0خ  البير ء 

لشركة  األس �صي  النظ م  إعداد  تم 

ذات املسؤولية املحدودة خص ئصه  

ك لت لي :

.DIGICOM TRADING : االسم

جميع عملي ت الشراء   : املوضوع 

والبيع والتج ضة واالستيراد والتصدير 

والسلع  املنتج ت  البر ئع،  لجميع 

وجميع الخدم ت من بي نوع.
موح   زنقة   : االجتم عي  املقر 

ر  بوحمو عم ضة لؤلؤة ج سم الط بق 
ضقم 05 الداض البير ء.

سنة من يوم تسجي2   99  : املدة 

الشركة في السج2 التج ضي.

الربسم ل : 100.000 دضهم مقسم 

إلى 1000 حصة من قيمة 100 دضهم 

لحصة الواحدة موزعة ك لت لي :

 500 شرك وي  بشرف  السيد 

حصة.

السيد ج د عواضة 500 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلداضة 
شرك وي  بشرف  السيد  محدودة 

والسيد ج د عواضة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير وتنتهي في 1ر ديسمبر.

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األضب ح 

والب قي يوظفه الجمع الع م فيم  يراه 

من سب .

بنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
الجهوي  املركز  طر0ق  عن  البير ء 
وتم  البير ء،  الداض  لالستثم ض 
التج ضي  ب لسج2  الشركة  تسجي2 

ب لداض البير ء تحت ضقم 1)66)5.
لالش ضة والتنبيه
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ALFA-GC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضاسم له  : 100.000 دضهم
املقر االجتم عي : 57 ش ضع جني8 
تجزئة RATC القدس البرنو�صي 

الداض البير ء
تصفية الشركة

املنعقد  الع دي  الع م  الجمع  إ8 
ببر20   (7 بت ض0خ  استثن ئية  بصفة 
التصفية  مع ينته  بعد   ،(0(1
االبراء  وإعط ئه  للشركة  النه ئية 
قرض  التصفية،  للمسؤول عن  الت م 
التشطيب على الشركة من السج2 

التج ضي.
بنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
 ،(0(( ين ير   17 بت ض0خ  البير ء 

تحت ضقم 808619.
لالش ضة والتنبيه
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 BATIMENT ETUDE
D’ORDONNANCEMENT 
ET PILOTAGE BETOPIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
من شر0ك وحيد

ضاسم له  : 100.000 دضهم
املقر االجتم عي : إق مة السالم ابن 
ت شفي8، عم ضة 1ر، شقة 9 عي8 

برجة، الداض البير ء
تحو20 مقر الشركة

تعدي2 النظ م األس �صي
بت ض0خ  الوحيد  الشر0ك  قرض 

)) نوفمبر 1)0) :
تحو20 مقر الشركة من رر، زنقة 
الداض  الشق،  عي8   ،5 ي سمينة   50

البير ء إلى العنوا8 الت لي :
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ت شفي8،  ابن  السالم  إق مة 
9 عي8 برجة، الداض  1ر، شقة  عم ضة 
وب لت لي تم تعدي2 الفص2  البير ء، 

8 من النظ م األس �صي للشركة.
تعدي2 النظ م األس �صي للشركة.

بنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لداض  التج ض0ة  املحكمة  ضبط 
البير ء بت ض0خ ر فبراير 1)0)، تحت 

ضقم 51)811.
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COSMOSAVANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسم له  : 5.100.000 دضهم

املقر االجتم عي : تجزئة ض0 ض 1
ضقم 5ر1-8ر1 بئر جديد - الجديدة

وف ة شر0ك ومسير
التوزيع الجديد لربسم ل الشركة

تعيي8 مسير وحيد
اعتم د شك2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
االستثن ئي  الع م  الجمع  إ8 
نوفمبر   16 بت ض0خ  املنعقد  للشرك ء 

.(0(1
الشر0ك  وف ة  مالحظته  بعد 
الوحيد واملسير املرحوم جلي2 محمد 
51 حصة في  الت زي الذي ك 8 يملك 
قبول  قرض  بعاله،  املذكوضة  الشركة 

وضثته كشرك ء في الشركة.
قد ع ين التوزيع الجديد لربسم ل 
 7 الشركة وب لت لي تم تعدي2 الفص2 

من النظ م األس �صي للشركة.
بعد مالحظته وف ة املسير املرحوم 
جلي2 محمد الت زي وانته ء مدة تسيير 
والسيد  وحدي  املصطفى  السيد 
محمد بلكوالي  قد قرض تعيي8 السيد 
ص دق الت زي كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.
قد قرض اعتم د شك2 شركة ذات 
نظ م  واعتم د  املحدودة  املسؤولية 

بس �صي جديد للشركة.
لدى  الق نوني  اإليداع  بنجز 
االبتدائية  ب ملحكمة  الربط  كت بة 
 ،(0(1 1) ديسمبر  ب لجديدة بت ض0خ 

تحت ضقم 06ر7).
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OMNI INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسم له  : 700.000 دضهم
املقر االجتم عي : 51 زنقة ) مكرض 

الحي الصن عي موالي ضشيد،
الداض البير ء

تمديد غرض الشركة
الز0 دة في ضبسم ل الشركة
تعدي2 النظ م األس �صي

االستثن ئي  الع م  الجمع  إ8 
نوفمبر   16 بت ض0خ  املنعقد  للشرك ء 

1)0)، قد قرض :
ليشم2  الشركة  غرض  تمديد 

م  يلي :
غير  للمع د8  وموزع  مستوضد 
الحديدية واللدائن التقنية واأللواح 
املع د تعبئته  وبلواح الكشط وجميع 
الفوالذ  خ صة  الفوالذ،  بنواع 
والفوالذ  الش ئع  والفوالذ  الخ ص 

املق وم للصهر.
من   ( وب لت لي تم تعدي2 الفص2 

النظ م األس �صي للشركة.
الز0 دة في ضبسم ل الشركة بمبلغ 
600.000 دضهم برفعه من 100.000 

دضهم إلى 700.000 دضهم.
من   7 وب لت لي تم تعدي2 الفص2 

النظ م األس �صي للشركة.
تعدي2 النظ م األس �صي للشركة.

بنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
 ،(0(( ببر20  ف تح  بت ض0خ  البير ء 

تحت ضقم 819988.
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 STE FIDUCIAIRE
 D’EXPERTISE COMPTABLE

ET DE GESTION-SOFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

من شر0ك وحيد
ضبسم له  : 150.000 دضهم

املقر االجتم عي : الداض البير ء، 
عم ضة بمي8 ب، زاو0ة زنقة ابن ج بر 
الطبري وزنقة 14M، حي املع ض0ف

تحو20 مقر الشركة

تغيير السنة امل لية
تعدي2 النظ م األس �صي للشركة

بت ض0خ الوحيد  الشر0ك   قرض 
 ر) فبراير ))0) :

 887 من  الشركة  مقر  تحو20 
إلى  ش ضع محمد الخ مس القنيطرة، 

العنوا8 الت لي :
ب،  بمي8  عم ضة  البير ء،  الداض 
وزنقة  الطبري  ج بر  ابن  زنقة  زاو0ة 

14M حي املع ض0ف.
من   8 وب لت لي تم تعدي2 الفص2 

بنظمة الشركة.
تغيير السنة امل لية لتبدب في ف تح 

ين ير وتنتهي في 1ر ديسمبر.
وب لت لي تم تعدي2 الفص2 1) من 

بنظمة الشركة.
تعدي2 النظ م األس �صي للشركة.

بنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
الربط 

ب ملحكمة التج ض0ة ب لداض البير ء 
ضقم  تحت   ،(0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 

.819585
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 STE FIDUCIAIRE
 D’EXPERTISE COMPTABLE

ET DE GESTION-SOFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

من شر0ك وحيد
ضبسم له  : 150.000 دضهم

املقر االجتم عي : الداض البير ء، 
عم ضة بمي8 ب، زاو0ة زنقة ابن ج بر 
الطبري وزنقة 14M، حي املع ض0ف

تحو20 مقر الشركة
تغيير السنة امل لية

تعدي2 النظ م األس �صي للشركة
بت ض0خ  الوحيد  الشر0ك  قرض 

ر) فبراير ))0) :
 887 من  الشركة  مقر  تحو20 
إلى  ش ضع محمد الخ مس القنيطرة، 

العنوا8 الت لي :
ب،  بمي8  عم ضة  البير ء،  الداض 
وزنقة  الطبري  ج بر  ابن  زنقة  زاو0ة 

14M حي املع ض0ف.

من   8 وب لت لي تم تعدي2 الفص2 
بنظمة الشركة.

تغيير السنة امل لية لتبدب في ف تح 
ين ير وتنتهي في 1ر ديسمبر.

وب لت لي تم تعدي2 الفص2 1) من 
بنظمة الشركة.

تعدي2 النظ م األس �صي للشركة.
بنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
بت ض0خ  ب لقنيطرة  ب ملحكمة  الربط 

16 م ضس ))0)، تحت ضقم 9ر907.
337 P

MATAHINE BAB 
EL MANSOUR

SA
إعال8 عن ضفع ضبسم ل الشركة

االستثن ئي  الع م  الجمع  قرض 
 MATAHINE BAB EL لشركة 
ضبسم ل  ذات   MANSOUR
مجهولة  شركة  دضهم   1.000.000
مجمع  78ر  مكن س   : االسم مقره  
ب لسج2  املسجلة  الصن عي مج ط، 
املنعقد  1ر805  التج ضي تحت ضقم 

بت ض0خ 7) بغسطس 0)0) م  يلي :
بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
طر0ق  عن  دضهم   8.000.000
املسجلة  املدينة  الذمم  مع  خصم 
لرفع  للشرك ء  الج ض0ة  ب لحس ب ت 

الربسم ل إلى 5.000.000 دضهم.
ضبسم ل  ضفع  اكتم ل  مع ينة 
ثالثة شرك ء  نه ئي من طرف  بشك2 
 ALJIA CAPITAL، ALJIA INVEST
كشف  بس س  على   GROMICو
مجلس  قب2  من  املعتمد  الحس ب 
طرف  من  عليه  واملص دق  اإلداضة 

مدقق الحس ب ت.
و7   6 تعديال تبع  مل  سبق للم دة 

من النظ م االس �صي للشركة.
ك تبة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط ب ملحكمة التج ض0ة بمكن س 
تحت ضقم   ،(0(0 بكتوبر   (6 بت ض0خ 

558ر.
بمث بة مقتطف وبي 8

ملجس اإلداضة

338 P
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SCI DU PONT
 SIEGE SOCIAL : 19 Rue De La

Résistance 42300 Roanne

France

انش ء فرع شركة
الع م  الجمع  تقر0ر  بمقت�صى 

))0) تقرض  16 م ضس  املنعقد بت ض0خ 

م  يلي :

ب سم  للشركة  فرع جديد  انش ء 

ب لعنوا8   SCI FD MOGADOR
الت لي : عند بشرى نع مي ضقم )1 زنقة 

شنكيط تجزئة السق لة الصو0رة. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   6 بت ض0خ  ب لصو0رة  االبتدائية 

السج2   115 عدد  تحت   ،(0((

التج ضي ضقم 6089.

339 P

بيترو سوض ش.م.م.

PETRO SUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك وحيد
ضاسم له  االجتم عي : 100.000 

دضهم

املقر االجتم عي : حي القسم، ش ضع 

الوالء ضقم C(6، الداخلة

السج2 التج ضي ب لداض البير ء 

تحت ضقم 85).11

بموجب قراضات الشر0ك الوحيد 

 ،(0(1 م ضس   1( للشركة املؤضخ في 

تقرض م  يلي :

حصة   1000 مجموع  تفو0ت 

الشركة  لربسم ل  املمثلة  اجتم عية 

اململوكة  و  ش  م  م  ش  سوض  بيترو 

للسيد سفي 8 حميني لف ئدة السيد 

الجنسية،  مغربي  الف يق،  كم ل 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
6، زنقة  عدد J363648، الس كن ب 

.PS  تيكسي2 75018، ب ضيس، فرنس

من النظ م  و7   6 تعدي2 امل دتي8 

األس �صي.

اعتم د النظ م األس �صي املعدل.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 

ب لداخلة بت ض0خ 8 ببر20 1)0)، تحت 

ضقم 567.
للمقتطف والبي 8

املمث2 الق نوني
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PETRO SUR
SARL AU

ضاسم له  االجتم عي : 100.000 دضهم

املقر االجتم عي : حي القسم، ش ضع 

الوالء ضقم C(6، الداخلة

السج2 التج ضي ب لداض البير ء 

تحت ضقم 85).11

بموجب قراضات الشر0ك الوحيد 

 ،(0(1 ببر20   15 للشركة املؤضخ في 

تقرض م  يلي :

الز0 دة في ضبسم ل الشركة بمبلغ 

دضهم بواسطة حصص   1.500.000

دضهم   100.000 من  لرفعه  ضقمية، 

طر0ق  عن  دضهم   1.600.000 إلى 

اجتم عية  حصة   15.000 إصداض 

 100 جديدة بقيمة اسمية من فئة 

بواسطة  لتحر0ره   للواحدة  دضهم 

على  تنفيذه   ليتم  ضقمية  حصص 

سفي 8  السيد  طرف  من  التوالي 

اجتم عية  حصة   7000 حميني 

حصة   8000 الف يق  كم ل  والسيد 

العملية،  هذه  ب عتم د  اجتم عية، 

للشركة  الجديد  الربسم ل  بصبح 

إلى  مقسمة  دضهم   1.600.000 هو 

16.000 حصة اجتم عية بقيمة 100 

دضهم للواحدة.

مع ينة تحر0ر الربسم ل بعاله.

ذات  شركة  من  الشركة  تحو20 

وحيد  بشر0ك  محدودة  مسؤولية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

متعددة الشرك ء.

من النظ م  و7   6 تعدي2 امل دتي8 

األس �صي.

حميني  سفي 8  السيد  تأكيد 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
1)0)، تحت  ر م ي  ب لداخلة بت ض0خ 

ضقم 9)7.
للمقتطف والبي 8
املمث2 الق نوني
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  ACADEMIE  AFRICAINE
  DES  SCIENCES

   ‘’APPLIQUEES PRIVEE ‘’
ش.ذ.م.م  

 ضبسم لهـ       100.000,00دضهم
    املقر االجتم عي:  بك دير، بلوك ب 
ضقم 665 الط بق األول تجزئة بنزا 

العلي 
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تـم وضع الق نو8    (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

محدودة له  املميزات الت لية: 
  ACADEMIE  : التسمية 
  AFRICAINE  DES  SCIENCES
APPLIQUEES PRIVEE ’‘  ش.ذ.م.م  .
  : االجتم عي  الربسم ل 

100.000,00 دضهم.
بلوك  بك دير،   : االجتم عي  املقر 
الط بق األول تجزئة بنزا   665 ب ضقم 

العلي  .
الهدف : 

دضوس الدعم املدض�صي والج معي.
املواكبة واالستش ضة والتدض0ب   -  

املدض�صي والج معي.
 الشرك ء: 

السيد علي بوليد  80ر  حصة.
السيد ببوبكر املنبهي 0رر   حصة.
والسيد  عز0ز الشرقي0رر   حصة.
الشركة ك2 من  يسير    : التسيير 
ببوبكر  السيد  بوليد،  علي  السيد 
املنبهي والسيد  عز0ز الشرقي، ودلك 

ملدة غير محدودة. 
مدة الشركة :99    سنة ابتداء من 

ت ض0خ تأسيسه  األولي.
تبتدئ السنة   : السنة اإلجم عية 
وتنتهي  ين ير  ف تح   من  االجتم عية 

في1ر   ديسمبر.

الص فية  األضب ح  من   : األضب ح 

تؤخذ %5 لتكو0ن االحتي ط الق نوني 

والب قي يوزع على الشرك ء.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ألك دير  الربط ب ملحكمة التج ض0ة  

ضقم  تحت    (0(( م ضس  0ر  يوم  

. 109169

ب لسج2  الشركة  تسجي2  تم 

ضقم   تحت  بك دير  ملدينة  التج ضي 

50989  بت ض0خ 0ر م ضس ))0) . 
من بج2 االستخالص والبي 8 

املسيرو8
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 SOCIETE   شركة

 ILFROTTITO
SARL A.U

محدودة املسؤولية لشر0ك وحيد  

إعال8 عن التأسيس
بت ض0خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

حرضت  بأك دير   (0(( م ضس   ((

املسؤولية  محدودة  شركة  قواني8 

لشر0ك وحيد خص ئصه  ك لت لي :

 ILFROTTITO شركة   : االسم 

.SARL A.U

الصيد  معدات  بيع  الهدف:  

التصدير  وكدا  امل ئي  واالستزضاع 

واالستيراد.

املقر االجتم عي: بلوك ب ضقم 01، 

حي  الث ني،  الط بق   ،08 ضقم  شقة 

اس ك ، تيكيو0ن –اك دير- 

سنة ابتداءا من ت ض0خ   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

في  حدد  االجتم عي:  الربسم ل 

مقسم  دضهم   1.000.000.00 مبلغ 

الى 10.000 حصة من فئة 100 دضهم 

للواحدة تكتب بك مله  وتحدد وتسند 

السيد جه د   – إلى املؤسس الوحيد 

حبي.

تبتدئ من ف تح   : امل لية  -السنة 

ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة م  عدا السنة امل لية االولى التي 

الى غ ية  التأسيس  ت ض0خ  تبتدئ من 

1ر ديسمبر .
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الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة غير محدودة السيد جه د حبي.

األضب ح :  يتم اقتط ع 5 % لتكو0ن 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  الص في  و  ق نوني  

جديد  من  مرح2  مبلغ  او  احتي ط  

برمته اوجزئي .

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  الق نوني 

م ضس   (9 بت ض0خ   بأك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109166.
للخالصة والتذكير 
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ام10- كار
تـأسـيـس شــركة               

بت ض0خ  عرفي   عقد  بمقت�صى   
الق نو8  وضع  تم  م ضس))0)   ((

الت سي�صي لشركة محدودة املسؤولية 

الخص ئص  تحم2  الوحيد  الشر0ك 

الت لية:

الـتـسـميـــــــــــــــة : ام10- ك ض- 

- الشك2  :  شركة دات املسؤولية 

املحدودة الشر0ك الوحيد.

 - الـمـوضـــــوع : 

كراء السي ضات بدو8 س ئق.
8)ر  ضقم    : الـمـقر االجـتـم عــي    -

عم ضة 8  نج ح1--   – اك دير.

مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يوم تأسيسه .  
  : الشركـــة  ضبسمـــ ل   -

 1000 على  مقسم  100.000دضهم 

حصة من فئة 010 دضهم كله  للسيد 

املهدي ايت بلق �صي. 

يتم اقتط ع نسبة   : األضبــــــــــــــــــ ح     -

لالحتي ط الق نوني  من األضب ح    5  %

والب قي حسب تقر0ر الشر0ك الوحيد. 

من  الشركة  تسير  الـتسـيـيـــــــــــــر:   -

طرف امي8 اكدوض.

التوقيع امل لي  صالحي ت االمر ء: 

والبنكي للسيد  املهدي ايت بلق �صي 

والتوقيع االداضي للسيد امي8 اكدوض. 

ف تح  من   : االجتمـ عيـة  -السنـــة 

ين ير إلى 1ر ديسمبر.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
0ر  يـوم  التج ض0ة ب ك دير   املحكمة  

م ضس ))0) تحت ضقم  109180.
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STE ED.HO SERVICES

Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de : 100.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à : AV 18 NOVEMBRE

RUE 10 NR 18 BLOC A GUELMIM

ICE : 006700000088)0ر

شــركة او دي. اش او سيرفيس
تـأسـيـس شــركة

بت ض0خ عرفي  عقد  بمقت�صى   (1 
 18 م ضس ))0)،  تم تأسيس شركة 

ب ملميزات الت لية:
التسمية :  او دي. اش او سيرفيس
نونبر   18 ش ضع   : املقر االجتم عي 

الزنقة 10 ضقم 18 بلوك ب كلميم.
دضهم   100.000.00  : الربسمـــــــــــــ ل 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دضهم.
الهـــــــــــــــــدف :

غي ضالدضاج ت  قطع  في  التج ضة 
الن ض0ةوملحق ته  ب لجملة والتقسيط.

الشــــــــــــــرك ء:
اسم عي2 الدضدوضي 500 حصة.

محمدالحسيتي 500 حصة.
إسم عي2   : الق نوني  املسير 

الدضدوضي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ   كلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 2022/132.
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STE TIK TAK SERVICES

Société à Responsabilité Limitée A.U

Au Capital de :100.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à :DOUAR ABAYNOU

 GULMIM

ICE : 00986000055رر0ر

شــركة تيك تاك سيرفيس
تـأسـيـس شــركة

بت ض0خ عرفي  عقد   1)بمقت�صى 
 15  م ضس ))0) ، تم تأسيس شركة 
بشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ب ملميزات الت لية  :

التسمية   :  تيك ت ك سيرفيس
املقر االجتم عي : دواض اب ينو كلميم.
دضهم   100.000.00  : الربسمـــــــــــــ ل 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دضهم.
الهـــــــــــــــــدف :

اشغ ل البن ء املختلفة.
الشــــــــــــــر0ك الوحيد : 

 1000 مب ضكة موجو    : السيدة  
حصة.

املسير الق نوني  :   مب ضكة موجو.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  كلميم  االبتدائية 

م ضس))0)تحت ضقم 2022/133.
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STE STATION SERVICE TAGOUST

Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 2 000.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à :AOUINT JRIBIA

 COMMUNE LAQSABI TAGOUST

.GUELMIM

ICE : 00078000077ر)0ر

ستاسيون سيرفيس تكوست
تـأسـيـس شــركة

عرفي عقد  بمقت�صى   (1 
))0)، تم تأسيس شركة   18 م ضس 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :
ست سيو8 سيرفيس    : التسمية  

تكوست.
جر0بيع  عو0نة  االجتم عي:  املقر 

جم عة القص بي تكوست كلميم .
 (000.000.00  : الربسمـــــــــــــ ل 
دضهم مقسمة على 0000) حصة من 

فئة 100 دضهم.
الهـــــــــــــــــدف: محطة الخدم ت. 

الشــــــــــــــرك ء:
عبد الكر0م ص في 00 50حصة.

مصطفى كجيج 5000 حصة.
زكر0 ء  بط50002حصة .

حمزة الصغير    5000حصة.
املسير الق نوني  :  حمزة الصغير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ كلميم   االبتدائية 
ضقم  تحت  م ضس))0)   17

.2022/125
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 FATIYAS
SARL AU

ت سيس شركة 
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
تم وضع الق نو8    (0(( م ضس   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
ذات  واحد   بشر0ك  محدودة 

الخص ئص الت لية :
         .STE FATIYAS  : التسمية

الشك2 الق نوني : ش.م.م  بشر0ك 
واحد.

ش ضع   (5 ضقم   : االجتم عي  املقر 
الشب ب حي بسك  تيكو0ن اك دير.  

الهدف: مختلف األشغ ل و البن ء.
بلف   100 في  حدد   : الربسم ل 
حصة   1000 من  مقسمة  دضهم 
اجتم عية بقيمة 100 دضهم للحصة٬ 
لف ئدة  ب لك م2  ومكتتبة  محرضة 

السيد لغليض حسن.
املدة : 99 سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
غير  ملدة  حسن  لغليض  السيد 

محددة.
اإليداع الق نوني : ثم االيداع لدى 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  مكتبة 
تحت   (0(( م ضس  0ر  يوم  ألك دير 

ضقم 109178. 
348 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE GLOBAL
 COMMUNICATION

CENTRE
SARL

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى   
والذي    ،(0(( م ضس   17 املنعقد في 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي:                
 GLOBAL   : االسم 
 COMMUNICATION CENTER

. SARL   STE
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الصفة   :       شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

الربسم ل   :      100.000  دضهم .

الهدف   :  نص ئح إداض0ة (إضش دات 

للوظ ئف وط لبي الدضاسة ب لخ ضج.
العنوا8 : ضقم 11 مكتب 8 الط بق 

االول ش ضع عبد هللا كنو8 عم ضة ر5 

حي السالم اك دير.

السنة امل لية:       لتبدب من ف تح 

ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

الشركة من  تسير     : التسيير    

طرف السيد لعو0ني مراد . 

الق نوني ب ملحكمة   اال يذاع   ثم  

ببر20  ف تح  في  ب ك دير  التج ض0ة 
))0)، تحث   ضقم 109190 السج2 

التج ضي ضقم 51009 . 

349 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA,

 AGADIR

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE SDMAR
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى   

والذي   ،(0(( ببر20   17 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي:                

.SDMAR     :       اال سم

شركة ذات         : الصفة       

مسؤولية محدودة.

الربسم ل   :      100.000  دضهم .

الهدف      :  بيع معدات الصيد

ش ضع املسيرة حي   : العنوا8      

التقدم الوطية طنط 8.

  السنة امل لية:       لتبدب من ف تح 

ين ير إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

الشركة من  تسير     : التسيير    

طرف السيد كبداني هش م. 

الق نوني ب ملحكمة   اال يذاع   ثم  

م ضس  0ر  في   ب نزك 8  االبتدائية 
))0)، تحث   ضقم )15 . 
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شركة ج ت م طرونس
 STE JTM TRANS 

 sarl-AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبس م له  :  100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : بلوك 05 حي ت ضك  

قصبة الط هر ايت ملول.
تأسيس شركة 

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
10م ضس))0)  م  تم إحداث الق نو8 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
املحدودة من طرف املوقعي8 للعقد، 

خص ئصه  ك لت لي  :
ج.ت.م  شركة      : التسمية  

      .STE JTM TRANSطرونس
املقر اإلجتم عي  :     بلوك 05 حي 

ت ضك  قصبة الط هر ايت ملول.
الهدف اإلجتم عي  :   النق2 الوطني 

و الدولي.
 TRANSPORT NATIONAL ET

.INTERNATIONAL
في:  حدد  الشركة  م ل  ضبس 
 1000 إلى  مقسمة  دضهم   100.000
للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكه  ك2 من:
 1000  ..... تيتي   السيدجم ل 

حصة.
تيتي  السيد جم ل  عي8  التسيير: 

للشركة ملدة غير محدودة.
إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

1ر دجنبر.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
بت ض0خ  بإنزك 8  اإلبتدائية  املحكمة 
 - ضقم595  تحت   ،(0(( م ضس   (8

السج2 التج ضي: 5765).
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 STE MARMO TRADING
 NEGOCE

SARL
شركة محدودة املسؤولية
ICE : 008000090ر0168ر

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي محرض بت ض0خ 
تأسيس شركة  تم   (0(( م ضس   11
شر0ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخص ئص الت لية : 

 STE MARMO  : التسمية 

.TRADING NEGOCE » SARL.AU

املقر االجتم عي: حي البرج حمدا8 

اشتوكة  بيبي عم لة  جم عة سيدي 

ايت ب ه  .

الغذائية  املواد  بيع   : الهدف 

ب لتقسيط و الجملة. 

 100.000  : االجتم عي  الربسم ل 

دضهم.

محمد  السيدة   : التسيير 

اكريض. 

املدة: 99 سنة.

السنة امل لية :  ف تح ين ير حتى1ر 

دجنبر .

ب لسج2  الشركة  تسجي2  تم 

  6(6 ضقم  تحت  بإنزك 8  التج ضي 
.ضقم السج2   (0(( ابر20   08 بت ض0خ 

التج ضير581).
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 STE. TIJASUD TRANS
             S.A.R.L-AU

مقره  االجتم عي : دواض السموم ت 

لرجم الكدية البير ء اوالد ت يمة 

ت ضودانت

ت سيس شركة
الع م  الجمع  بمقت�صى محرر    

   01/03/2022 بت ض0خ   التأسي�صي 

لشركة تيج سيد ترونس * ش.ذ.م.م. 

ش.و.، تمت املص دقة على م  يلي :

التسمية  :     تسمية الشركة  ب 

تيج سيد ترونس * ش.ذ.م.م. ش.و

املقر  جع2   : الشركة  مقر 

الت لي  ب لعنوا8  للشركة  االجتم عي 

الكدية  لرجم  السموم ت  دواض 

البير ء اوالد ت يمة ت ضودانت.
تحديد  تم  الشركة:      ضبسم ل 
دضهم   100.000 ضبسم ل الشركة في 

مقسمة إلى 1000 حصة،  100 دضهم 

للحصة  وموزعة ك آلتي :

                MR.  RACHID TIJAR السيد 

   DHS 100.000         000 1 حصة

دضهم.

 بهداف الشركة : نق2 االشخ ص
الع ملة  اليد  وتوفير  توظيف 

املتخصصة في مج الت مختلفة.
بجميع  والنق2  البر ئع  نق2 

اشك له.
تقديم خدم ت متعددة.

استيراد و تصدير
املسير   RACHID TIJAR السيد  
الوحيد  لشركة » تيج سيد ترونس« 

ش.ذ.م.م. ش.و »ملدة غير محدودة.
ف تح  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

م ضس ))0).
اال يداع الق نوني : لقد ثم اإليداع 
بت ضودانت   االبتدائية  املحكمة  لدى 
))0)، تحت  ضقم  ر) م ضس  بت ض0خ  
95ر     والسج2 التج ضي تحت ضقم  

ر857.      
  الـتـوقـيع 

353 P

STE DINAGRO SARL AU
RC N°25807

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
ب نزك 8   (0(( م ضس   16 املنعقد في 
شركة  تأسيس  بموجبه  تم  والدي 
وشر0ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مميزاته  ك لت لي :
 STE DINAGRO SARL : اال سم 

.AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة وشر0ك وحيد.
دضهم   1.000.000  : الربسم ل 
10000 حصة اجتم عية  مكونة من 

ب 100 دضهم للحصة.
الهدف : االستيراد والتصدير(ب ئع 

او وسيط مم ضس).
تجزئة  تج ضي  مح2   : العنوا8 

اكب ضضقم )8 ايت ملول انزك 8.
السنة امل لية : لتبدب من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد جم ل بلق س.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
ببر20  ف تح  في  ب نزك 8  االبتدائية 
السج2  ضقم  ر)6  ضقم  تحت   (0((

التج ضي 5807).
354 P
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HAFA SOUSS CARS

 S.A.R.L

 شــــــركة حـــفــــ  ســـــوس كــــــــــ ض ش.م.م

انش ء شركة محدودة املسؤولية
بأكـ دير  عرفـــي  عــقد  بمقت�صى 

تأسيس  تم   (0(( م ضس   (8 بت ض0خ 

شركة محدودة املسؤولية. 

كــــــــــــ ض  ســـــوس  حــــفـــــ    : االسم 

ش.م.م.

هدف الشركة : كراء السي ضات. 

مقر الشركة : ضقم 18 - زنقة بدضاض 

- عم ضة السع دة ر - ايراك بواضك 8 - 

بكـــ دير.

املدة : محدودة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : الربسم ل 

 1000 الى  مقسمة  دضهم   100.000

للواحدة  دضهم   100 حصة من فئة 

مقسمة ك لت لي :

عم د حف  : 1000 حصة.

 التسيير : السيد عم د حف  املسير 

الوحيد للشركة وملدة غير محدودة 

االضب ح : توزع االضب ح الص فية بعد 

االقتط ع ت الق نونية على الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم   

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

))0) تحت  1ر م ضس  ب ك دير بت ض0خ 

ضقم 109187.
الخالصة والتذكير
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OUMNIA RENOVATION

 SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية الشر0ك 

الوحيد

 إنش ء شرك
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

وضع  تم  بأك دير   (0(( م ضس   9  

محدودة  لشركة  األس �صي  الق نو8 

املسؤولية ذات املميزات الت لية : 

 OUMNIA  : االسم  
RENOVATION

هدف الشركة  :
املختلفة  األشغ ل  جميع   -

واملتعلقة ب لبن ء والتجهيز.
 - املس ومة 

بوبكر  داض  دواض   : الشركة  مقر 
الدضاضكة بك دير.

املدة  : محدودة في 99 سنة.
 100.000 في  محدد  الراسم ل 
من  حصة   1000 الى  مقسم  دضهم 
100دضاهم للحصة الواحدة تم  فئة 
السيد  للمسيرالوحيد  كله   اكتت به  

بن الفقيه محمد. 
بن  السيد  تعيي8  تم   : التسيير  
الفقيه محمد كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.
لتكو0ن   5% يتم اقتط ع   : االضب ح 
عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نوني . 
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
ب ك دير بت ض0خ ف تح ببر20 ))0) تحت 

ضقم 109195.  
للخالصة والتدكير
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 M&H MASSAGES« شركة
 »BEAUTY SALON

تأسيس شركة
بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم وضع الق نو8   (0(( ف تح م ضس 
األس �صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :
 M&H MASSAGES«  : االسم 

.»BEAUTY SALON
املقر االجتم عي : ضقم 0) بلوك 09 

حي سيدي محمد بك دير.
الهدف االجتم عي : مركز للتجمي2 

والتدليك.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيله  ب لسج2 التج ضي.
الربسم ل  حدد   : الربسم ل 
مقسم  دضهم   100.000 في  الشركة 
دضهم   100 حصة بقيمة   1.000 إلى 

للحصة الواحدة.

املسير : محمد بوضكي.

ب ملحكمة  التج ضي  السج2  ضقم   

التج ض0ة بأك دير ر5100.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الربط 

 لدى املحكمة التج ض0ة بأك دير تحت

عدد 109181 بت ض0خ 1ر م ضس ))0).
املسير
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Ste NOOR MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (8 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

))0) تم تأسيس شركة ذات  فبراير 

املسؤولية املحدودة الت لية.

 Ste NOOR MAROC التسمية 

.SARL AU

الهدف :

 - نق2 البر ئع لحس ب الغير. 

 - نق2 املستخدمي8 لحس ب الغير. 

 - النق2 السي حي.

لكراضمة  دواض   : االجتم عي  املقر 

الكفيف ت اوالد ت يمة.

سنة ابتدءا من ت ض0خ   99  : املدة 

التأسيس.

الشرك ء :

سعيد الرايس 1000 حصة.

دضهم   100.000  : الربسم ل 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دضهم. 

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سعيد الرايس.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

اإلضب ح  من   5% تخصم   : األضب ح 

لتكو0ن االحتي ط الق نوني.

االيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

 الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بت ضودانت

تحت ضقم 808 بت ض0خ 8) م ضس ))0).
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Ste 2K EVENTS SNC 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة  تأسيس  تم   (019 م ي   15  

ذات املسؤولية املحدودة الت لية.

Ste 2K EVENTS SNC التسمية

الهدف :

الحفالت  وتمو0ن  تنريم   -

واملهرج ن ت.

ضقم  ب  بلوك   : االجتم عي  املقر 

165 حي املسيرة ايت ملول.

سنة ابتدءا من ت ض0خ   99  : املدة 

التأسيس.

الشرك ء : كر0م كرومي 500 حصة.

غزال8 الص بر 500 حصة.

دضهم   100.000  : الربسم ل 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دضهم.  

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد كر0م كرومي والسيدة غزال8 

الص بر.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

اإلضب ح  من   5% تخصم   : األضب ح 

لتكو0ن االحتي ط الق نوني.

االيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 8 

يونيو   (5 بت ض0خ  9رر1  ضقم  تحت 

.(019
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 STE D Said شركة

 Distribution
 SARL A.U

إنشـــ ء شركـــــة
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم تأسيس شركة   (0(( م ضس   ((  

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات الت لية :

 STE D Said  : التسمية 

.Distribution SARL A.U

درهم مقسم إىل 1000 حصة من فئة 100 درهم.100.000  
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املسير : محمد بوضكي.

ب ملحكمة  التج ضي  السج2  ضقم   

التج ض0ة بأك دير ر5100.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الربط 

 لدى املحكمة التج ض0ة بأك دير تحت

عدد 109181 بت ض0خ 1ر م ضس ))0).
املسير

357 P

Ste NOOR MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (8 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

))0) تم تأسيس شركة ذات  فبراير 

املسؤولية املحدودة الت لية.

 Ste NOOR MAROC التسمية 

.SARL AU

الهدف :

 - نق2 البر ئع لحس ب الغير. 

 - نق2 املستخدمي8 لحس ب الغير. 

 - النق2 السي حي.

لكراضمة  دواض   : االجتم عي  املقر 

الكفيف ت اوالد ت يمة.

سنة ابتدءا من ت ض0خ   99  : املدة 

التأسيس.

الشرك ء :

سعيد الرايس 1000 حصة.

دضهم   100.000  : الربسم ل 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دضهم. 

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سعيد الرايس.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

اإلضب ح  من   5% تخصم   : األضب ح 

لتكو0ن االحتي ط الق نوني.

االيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

 الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بت ضودانت

تحت ضقم 808 بت ض0خ 8) م ضس ))0).
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درهم مقسم إىل 1000 حصة من فئة 100 درهم.100.000  

املقر االجتم عي : الرقم 890 تجزئة 

بئرانزضا8 – ط نط 8. 

دضهم   100.000  : الربسم ل 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دضاهم.

الهدف :

التغذية الع مة. 

الشرك ء :

مزداد  مغربي،   ، ديالل  السعيد 

بت ض0خ 17/12/1973 بوزا8، ب.ت.و 
.JF12436 ضقم

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف :

السعيد ديالل ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  تم   : التج ضي  السج2 

ببر20   8 بت ض0خ  بط نط 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 6081.
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 STE  AMOUkAR EXPRESS
SARL A U

ضبسم له  : 100.000 دضهم.

مقره  االجتم عي : دواض عي8 املديوض 

حي مشرع العي8 اوالد ت يمة ت ضودانت

تأسيس شركة
محرض  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تأسيس  تم   (0(( م ضس   11 بت ض0خ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شر0ك واحد ذات املميزات الت لية  :

 AMOUkAR  « شركة   : التسمية 

EXPRES » ش.م.م ذات شر0ك واحد. 

الهدف 1 :-. نق2 البر ئع لحس ب 

الغير.

  - نق2 األمتعة لحس ب الغير. 

املقر االجتم عي : دواض عي8 املديوض 

حي مشرع العي8 اوالد ت يمة ت ضودانت 
 100.000   : ضبس امل ل االجتم عي 

1000 حصة من فئة  دضهم مجزب إلى 

ترجع  الواحدة  للحصة  دضهم   100

كله  للسيد االدضي�صي ي سر.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
اإلمر ء  وتخو0له  ي سر  االدضي�صي 

املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من ك2 سنة.
لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم   -  (
هيئة  لدى  الربط  بكت بة  العقد 
املحكمة االبتدائية بت ضودانت تحت 
ضقم  التج ضي  والسج2   855 ضقم 

8611 بت ض0خ 8 ببر20 ))0).
من اج2 النسخة والبي 8

361 P

STE ESCOMPTE SARL
 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 8
HASSAN II BIOUGRA

 STE ALLAL شركة
PRODUCTION SARL AU

ش. م. م
تأسيس شركة م م 

في   مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس شركة  تم   (0(( م ضس  0ر 
محدودة املسؤولية دات شر0ك وحيد 

تحم2 الخص ئص الت لية :
اسم  الشركة  تحم2   : التسمية 
 STE ALLAL PRODUCTION شركة

.SARL AU
ضبسم ل الشركة   : تحدد ضبسم ل 
الشركة في 100.000 دضهم مقسم الى  
دضهم لك2   100 1000 حصة بقيمة 
حصة مملوكة للسيد حسن السو�صي

I8185(6 :1000 حصة 
املقر  تحدد   : االجتم عي  املقر 
:دواض  االجتم عي للشركة في العنوا8 
كوح يز جم عة انش د8 اشتوكة ايت 

ب ه .
االستغالل   : االجتم عي  الهدف 

الفالحي.
التسيير : تحدد تسيير الشركة من 

طرف السيد حسن السو�صي.
تم ايداع امللف الق نوني للشركة 
لدى املحكمةاالبتدائية إلنزك 8 تحت 

ضقم 7ر6 بت ض0خ 5 ببر20 ))0).
362 P

 MOLAX « الشركة
» IMMOBILIER

ش م م 
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
 )) نوفمبر 1)0) تم تأسيس الشركة 

ذات املميزات اآلتية  :
 MOLAX الشركة   : التسمية 

IMMOBILIER ش.م.م (ش.و).
حي تب ض0ن زنقة   : املقر االجتم عي 

ر50ر ضقم 5) الدشيرة انزك 8.
ضبس امل ل : 100.000 دضهم.

املسير : السيد الهمص محمد.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير  ر1  بت ض0خ  بإنزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 76.
363 P

 KHALID MY شركة
 SARL A.U
إنشـــ ء شركـــــة

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   (0(( فبراير   (5  
وحيد  بشر0ك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الت لية :
 KHALID MY » SARL : التسمية

.»A.U
ر18 ش ضع  : ضقم  املقر االجتم عي  

الشب ب، ط نط 8.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دضاهم.
الهدف  :

وغير  السكنية  املب ني  إنش ء 
السكنية.

االستيراد / التصدير.
توض0د مواد البن ء.

التغذية الع مة.
ث لثة،  بطراف  عن  ني بة  القي م 
بجميع  خدم ت ع مة بو شبه ع مة، 
غرف  في  والصي نة  البن ء  بعم ل 
واألشغ ل  الهواء،  وتكييف   ، التبريد 
البن ء  سيم   وال  والخ صة،  الع مة 
ب مل ء،  واإلمداد  الصحي،  والصرف 
والزضاعي،  الهيدضوليكي،  والتطو0ر 
والر0 �صي  والسي حي،  والصن عي، 
وجميع األنواع األخرى وكذلك جميع 

الهيئ ت الحكومية ذات الصلة.

الغير  لحس ب  البر ئع  نق2 
ولحس به الخ ص.

البر ئع  لنق2  سي ضات  تأجير 
بس ئق.

نق2 األشخ ص (ضك ب وسع ة).
نق2 البر ئع.

مغربي،  بولو8،  خ لد   : الشرك ء 
مزداد بت ض0خ 0) بكتوبر 1981، ب. و. 

.JF27435 ت
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف :
خ لد بولو8 ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  تم   : التج ضي  السج2 
االبتدائية بط نط 8 بت ض0خ 10 م ضس 

))0) تحت ضقم 6067.
364 P

 NAHDAT AL JANOUB شركة
SARL A.U 

إنشـــ ء شركـــــة
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة   (0(( فبراير   15  
وحيد  بشر0ك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الت لية :
 NAHDAT AL  : التسمية 

.JANOUB  SARL A.U
بلوك ز   9( ضقم   : املقر االجتم عي 

حي الصحراء ط نط 8.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دضاهم.
الهدف :

جميع بعم ل البن ء ؛
تجهيز البنية التحتية ؛

بن ء وتطو0ر الجسوض والطرق ؛
بعم ل السب كة والكهرب ء ؛

بيع وتأجير مواد ومعدات البن ء ؛
بيع املواد ومعدات اللح م ؛

وسيط عق ضي ؛
عق قير ع مة ؛
صي نة ع مة ؛

استيراد وتصدير.
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مغربي،  لحمر،  يسي8   : الشرك ء 
مزداد بت ض0خ 8 بكتوبر 1985، ب.ت.و 

.G491014
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ك2  من  ديسمبر  1ر  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف يسي8 لحمر ملدة غير محددة.
ب ملحكمة  تم   : التج ضي  السج2 
االبتدائية بط نط 8 بت ض0خ 10 م ضس  

))0) تحت ضقم 6065.
365 P

 GLOBAL TRACK
 WAREHOUSE MAGHRIB

LTD
ش م م

تأسيس الشركة
- بموجب عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
))0) تم تأسيس الشركة  )) م ضس 

ذات املميزات الت لية :
 GLOBAL  : التسمية اإلجتم عية 
 TRACK WAREHOUSE MAGHRIB

LTD ش.م.م.
استيراد   : اإلجتم عي  الهدف 

وتصدير االالت الفالحية.
الدي ب ت  دواض   : اإلجتم عي  املقر 

بوالد د حو التسمية ب يت ملول.
 100.000  : اإلجتم عي  الربسم ل 
دضهم مجزبة الى 1000 حصة من فئة 

100 دضهم للحصة.
تعيي8  تم   : اإلجتم عية  التسمية 
 MATOVU MOHAMUD السيد 
كمسير للشركة ملدة غير   SSAGALA

محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
1ر ديسمبر من ك2 سنة م عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من ت ض0خ التسجي2 

ب لسج2 التج ضي.
تم اإليداع الق نوني لدى مصلحة 
اإلبتدائية  ب ملحكمة  الربط  كت بة 
بإنزك 8 بــت ض0خ : 05 ببر20 ))0) تحت 

ضقم 686.

366 P

TAMO7A LITE
 SARL

ضبسم له  : 100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : مكتب ضقم ر) 

ش ضع تيتو حي القدس اك دير
بت ض0خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
ب ك دير قرض مس هم    (0(( م ضس   (

الشركة م  يلي :
.TAMO7A LITE :  االسم

النج ضة  اعم ل   : الشركة   هدف 
والديكوض.

ر)  ضقم  مكتب   : الشركة  مقر 
ش ضع تيتو حي القدس اك دير.

 100.000 في  محدد  الراسم ل 
من  حصة   1000 الى  مقسم  دضهم 
دضهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 
 750 اكتت به  بي8 السيد ايوب مل نت 
 (50 اقوضي  حن 8  والسيدة  حصة 

حصة. 
تم تعيي8 السيد ايوب   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  مل نت 

محدودة مع حق االمر ء املنفرد.
لتكو0ن   5% يتم اقتط ع   : االضب ح 
عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نوني . 
 تم االيداع الق نوني بكت بة الربط
لدى املحكمة التج ض0ة ب ك دير بت ض0خ 
)) م ضس ))0) تحت ضقم 109088.
367 P

STE MARTENEZ شركة
 SARL.AU

 تأسيس شركة م م 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس شركة  تم   (0(( م ضس   (8
محدودة املسؤولية ذات شر0ك وحيد 

تحم2 الخص ئص الت لية :
1 - التسمية : تحم2 الشركة اسم 

.STE MARTENEZ SARL.AU
تحدد   : الشركة  ضبسم ل   -  (
 100.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
1000 حصة بقيمة  دضهم مقسم الى 
مملوكة  حصة  لك2  دضهم   100
عبد  السيد  الوحيد  للشر0ك  كلية 
السالم الزاهر ضقم البط قة الوطنية 

.JB124466

دواض بحمر   : املقر االجتم عي   - ر 
بيت عميرة بشتوكة ايت ب ه .

اع دة   : االجتم عي  الهدف   -  8
بعم ل   – تدو0ر نف ي ت البالستيكية 

متنوعة – تج ضة. 
5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 
من طرف السيد عبد السالم الزاهر 

.JB124466 ضقم البط قة الوطنية
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
النزك 8 تحت ضقم 681 بت ض0خ 5 ببر20 
))0) ضقم السج2 التج ضي 9)58).
368 P

 STE SERVICE شركة
 PNEUMATIQUE BIOUGRA

SARL. AU
تأسيس شركة م م 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس شركة  تم   (0(( م ضس   (5
محدودة املسؤولية ذات شر0ك وحيد 

تحم2 الخص ئص الت لية :
1 - التسمية : تحم2 الشركة اسم 
 STE SERVICE PNEUMATIQUE

BIOUGRA SARL AU
تحدد   : الشركة  ضبسم ل   -  (
 100.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
1000 حصة بقيمة  دضهم مقسم الى 
دضهم لك2 حصة مملوكة كلية   100
الحسن  السيد  الوحيد  للشر0ك 
الوطنية  البط قة  ضقم  بروج  نيت 

.JB382925
ر - املقر االجتم عي : ش ضع محمد 
الس دس حي الدايمة بيوكرى بشتوكة 

ايت ب ه .
بيع   : االجتم عي  الهدف   -  8
اط ضات العجالت – بيع بجزاء ولوازم 

السي ضات – تج ضة 
5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 
من طرف السيد الحسن نيت بروج 

.JB382925 ضقم البط قة الوطنية
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
النزك 8 تحت ضقم 685 بت ض0خ 5 ببر20 
))0) ضقم السج2 التج ضي 5ر58).
369 P

 STE AUTO ECOLE شركة
MAZOUZ ACADEMY

SARL
تأسيس شركة م م 

في مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تأسيس شركة تم   (0(( م ضس   (( 
 محدودة املسؤولية تحم2 الخص ئص

الت لية :
1 - التسمية : تحم2 الشركة اسم 
 STE AUTO ECOLE MAZOUZ

 ACADEMY SARL
تحدد   : الشركة  ضبسم ل   -  (
 100.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
1000 حصة بقيمة  دضهم مقسم الى 
100 دضهم لك2 حصة مقسمة ك لت لي :
- السيد ادضيس م جي ضقم البط قة 

الوطنية N208662 : 500 حصة 
- السيدة كر0مة مزوز ضقم البط قة 

الوطنية JH26866 : 500 حصة.
: حي بخش ب  املقر االجتم عي   - ر 
بيت  انزك 8  عم لة  القليعة  بنعنفر 

ملول.
تعليم   : االجتم عي  الهدف   -  8

السي قة وق نو8 السير. 
5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 

من طرف :
السيدة كر0مة مزوز ضقم البط قة 

.JH26866 الوطنية
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
النزك 8 تحت ضقم 688 بت ض0خ 5 ببر20 
))0) ضقم السج2 التج ضي رر58).
370 P

 VENTE شركة
 ENTRETIEN MATERIEL
 ET CONSTRUCTION
 .AGRICOLE SARL. AU

 »VEMECA« 
تأسيس شركة م م 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس شركة  تم   (0(( م ضس   (8
شر0ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحم2 الخص ئص الت لية :
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الشركة  تحم2   : التسمية   -  1
 STE VENTE ENTRETIEN اسم 
 MATERIEL ET CONSTRUCTION
» AGRICOLE SARL AU » VEMECA
تحدد   : الشركة   ضبسم ل   -  (
 100.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل 
1000 حصة بقيمة  دضهم مقسم الى 
دضهم لك2 حصة مملوكة كلية   100
 للشر0ك الوحيد السيد جوضج يوسف
الوطنية  البط قة  ضقم  لسي   ميه  

.J539671
ر - املقر االجتم عي : دواض السوالم 

بيت عميرة بشتوكة ايت ب ه .
تصنيع   : االجتم عي  الهدف   -  8
صي نة   – واصالح املعدات الزضاعية 
البيوت الزضاعية – انش ءات معدنية. 
5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 
من طرف السيد جوضج يوسف ميه  
.J539671 لسي  ضقم البط قة الوطنية
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
النزك 8 تحت ضقم ر68 بت ض0خ 5 ببر20 
))0) ضقم السج2 التج ضي 1ر58).
371 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 ELECTRIC COMPANY OF 
 MOROCCO

 SARL 
ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم
 ICE :002974089000077- RC

(5577
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب ك دير 
بت ض0خ )) فبراير ))0) ، تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ب ملواصف ت الت لية  :
ELECTRIC COMPANY : التسمية 

.OF MOROCCO
املواد  وشراء  بيع   : الهدف  

الكهرب ئية 
الط بق  مح2   : االجتم عي  املقر 
السفلي ضقم 67 ش ضع الزضقطوني ايت 

ملول.
املدة : 99 سنة.

السنة االجتم عية  : من 1 ين ير إلى 
1ر ديسمبر.

ضبسم ل الشركة : 100.000 دضهم 
اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بمقداض 100 دضهم لك2 واحدة.
التسيير : تعي8 السيد بوالز0ت حمد، 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب ك دير  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
الـــرقم  تحت   (0(( م ضس   ( بت ض0خ 
التج ضي  ب لسج2  ومسجلة   8(7
ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 8 في نفس 

اليوم تحت الرقم 5577).
372 P

3C BATIMENT شركة
إعال8 ببن ء وحدة صن عية

 طبق  للعقد املؤضخ في 15 بكتوبر 
ذات  شركة  تأسيس  تم   (0(0
الشر0ك  دات  محدودة  املسؤولية 

الوحيد ب لخص ئص الت لية  : 
.3C BATIMENT :  االتسمية

 الهدف  : بن ء وحدة إلعداد وتصنيع
االلومنيوم  من  املصنوعة  األبواب 

والخشب على االضض.
 100.000  : املجموعة   ضبسم ل 

دضهم.
املسير : بيرو0ن ضشيد.

8 ليزانيمو8   : االجتم عي   املقر 
ش ضع نجيب محفوض زنقة  8ر  ضقم 
الداض   (0000 االول  الط بق  كوتيي 

البير ء املغرب.
املدة  : 99 سنة.

للمجموعة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة التج ض0ة 
 81(855 ضقم  تحت  البير ء  ب لداض 

بت ض0خ 15 فبراير ))0).
373 P

 AHRA شركة
CONSTRUCTION

إعال8 ببن ء وحدة صن عية
ببر20   (8 في  املؤضخ  للعقد  طبق  
ذات  شركة  تأسيس  تم   (0(1
الشر0ك  دات  محدودة  املسؤولية 

الوحيد ب لخص ئص الت لية  : 

 AHRA  : التسمية 
.CONSTRUCTION

صن عية  وحدة  بن ء   : الهدف  
املجهزة  واملط بخ  األبواب  لتصنيع 

ب لجم عة الترابية للدضاضكة. 
 100.000  : املجموعة   ضبسم ل 

دضهم.
املسير : اهرب  محند.

الث لت  الط بق   : االجتم عي  املقر 
B1ضقم 18ر املنزه ش ضع الجيش امللكي 

اك دير.
املدة  : 99 سنة.

للمجموعة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة التج ض0ة 
85ر99  ضقم  تحت  البير ء  ب لداض 

بت ض0خ ر م يو 1)0).
374 P

 Société » STE ABELLOUCHE
»AGRI
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة  تأسست   (0(( م ضس    (
ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :
 STE ABELLOUCHE  : التسمية 

.AGRI
املوضوع : مق ول إداضة املزاضع.

 1 ضقم  شقة   : االجتم عي  املقر 
ب ب ر الط بق 1 عم ضة الحرش ش ضع 

محمد الس دس ايت ملول.
حدد املبلغ في   : ضبسم ل الشركة 
100.000 دضهم مجزب إلى 1000 حصة 

من فئة 1000 دضهم للواحدة. 
التسيير : بسند التسيير إلى السيد 
البوقف وي  والسيد  محمد  ابلوش 
بم   محدودة.  غير  ملدة  اسم عي2 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  ب لنسبة 
للسيد  املشترك  ب لتوقيع  الشركة 
البوقف وي  والسيد  محمد  ابلوش 

إسم عي2.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

وقد تم اإليداع الق نوني بمكتب 
الربط ب ملحكمة االبتدائية بإنزك 8 
ضقم  تحت   (0(( م ضس   (8 بت ض0خ 
ب لسج2  الشركة  تسجي2  وتم   597

التج ضي تحت ضقم 5769).
375 P

 Société  STE NAHLI IMAR
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة  تأسست   (0(( فبراير    1(
ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :
. STE NAHLI IMAR : التسمية

املوضوع : منعش عق ضي.
: عم ضة ابن سين   املقر االجتم عي 
 الط بق الرابع مكتب ضقم 89 ب ب ضقم 1
ش ضع محمد الس دس طر0ق تيزنيت 

ايت ملول.
املبلغ  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
 1000 دضهم مجزب إلى   100.000 ف 
حصة من فئة 1000 دضهم للواحدة.

التسيير : بسند التسيير إلى السيد 
غير محدودة.  الرحم 8  عبد  اخي ط 
كم  تستلزم الشركة التوقيع البنكي 
السيد  الوحيد  ب لتوقيع  واإلداضي، 

اخي ط عبد الرحم 8.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
وقد تم اإليداع الق نوني بمكتب 
الربط ب ملحكمة االبتدائية إلنزك 8 
ضقم  تحت   (0(( م ضس   18 بت ض0خ 
وتم تسجي2 الشركة ب لسج2   .558

التج ضي تحت ضقمر571).
376 P

 LOREZ TELECOM شركة
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بأك دير املؤضخ  للعقد  طبق     
تم تأسيس شركة   (0(( فبراير   ((  
ذات املسؤولية محدودة ب لخص ئص 

الت لية  : 
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.LOREZ TELECOM :  التسمية

الهدف.

 10.000  : املجموعة   ضبسم ل 

دضهم.

املسير : محمد اعراب.

حسن  ش ضع   : االجتم عي  املقر 

بونعم ني، إق مة امل مونية، مكتب ضقم 

– الداخلة  حي  الث ني،  الط بق   ،(5 

اك دير.

املدة  : 99 سنة.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة التج ض0ة 

بت ض0خ  778 ضقم  تحت   بأك دير 

 8 م ضس ))0).

377 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

8.68).ر).8).05

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE LEMIMA’S IMO
 بمقت�صى الق نو8 األس �صي بت ض0خ

تم تأسيس شركة   ،(0(( م ضس   (8

محدودة املسؤولية للشخص الواحد 

: 
ُ
ب ملواصف ت الت لية

ايمو.  مليم ز  شركة   : التسمية   -

.STE LEMIMA’S IMO

- الهدف : وك لة عق ض0ة. 

حي  في  مح2   : االجتم عي  املقر   -

الدضاضكة،   9( ضقم  سعيد  سيدي 

اك دير.

- املدة : 99 سنة ا ابتدءا من ت ض0خ 

التأسيس.

- ضبسم له  : 100.000 دضهم.

عبد  امي8   : واالمر ء  التسيير   -

الن وي.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ببر20   5 بت ض0خ  ألك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 07)109.

378 P

LAFFIGH TRAVAUX 
ش.م.م 
تأسيس

في املؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
بت ض0خ واملسج2   (0(( م ضس   9 
بأنزك 8 تم تأسيس   (0(( م ضس   18

شركة ش.م.م. 
هدفه   :

األشغ ل املختلفة بو البن ء.
اإليراد والتصدير.

مف وض. 
 11 شقة ضقم   : العنوا8 التج ضي 
محمد  حي  ام ن ض  عم ضة   ( الط بق 

الخ مس إنزك 8.
دضهم موزع   100.000  : ضبسم له  
إلى 1000 حصة قيمة ك2 حصة 100 

دضهم اكتتبت على الشك2 اآلتي :
السيد لفيغ كم ل : 1000 حصة.

كم ل  لفيغ  السيد  تعيي8  تم 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 

لفيغ  السيد  توقيع  اعتم د  تم 
والوث ئق  العقود  جميع  في  كم ل 

اإلداض0ة والبنكية. 
 99 الشركة  عمر  مدة   : املدة    -

سنة من ت ض0خ تأسيسه  النه ئي.
- السج2 التج ضي اإلير حي ضقم 

ر578).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -
م ضس   (( بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 578.  
379 P

مكتب حس ب ت ابن ع مر

»IGUI OUAFA« ش.م.م 
التعر0ف املوحد للمق ولة 
ر08588800007ر00 :

تأسيس شركة
بت ض0خ عرفي  عقد   بموجب 
بت ض0خ واملسج2   (0(( م ضس   18 
RE 24461 ر) م ضس ))0) تحت عدد 
 تأسست شركة ذات املسؤولية املحدودة،

تف صيله  ك لت لي :
 »IGUI OUAFA«  : التسمية 

ش.م.م.
هدفه  : نق2 االشخ ص. 

العنوا8 التج ضي : دواض اد الط لب 
اكلو تيزنيت. 

ضبس م لـــه  : 100.000 دضهم (م ئة 
1000 حصة  بلف دضهم) موزعة إلى 
م ئة  دضهم)   100) حصة  ك2  قيمة 

دضهم.
تم تعيي8 السيد    : تسيير الشركة 
وحيد  كمسير  الحسي8  اكتيف 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعط ئه  
الق نو8  حسب  الصالحي ت  ك م2 

األس �صي للشركة. 
 99 الشركة  عمر  مدة   : املـــدة 
ت ض0خ  من  سنة)  وتسعو8  (تسعة 

تأسيسه  النه ئي.
إيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
امللف الق نوني بمكتب الربط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2022/114 بت ض0خ 8 ببر20 ))0).
380 P

 Sté » HYDRO FERT
» MOROCCO

 SARL
 ICE  : 003033746000023

ضبسم له  100.000 دضهم 
تأسيس شركة

 16 بت ض0خ  عرفي  عقد  بموجب 
ذات  شركة  تأسست   (0(( م ضس 
إسم  تحت  املحدودة  املسؤولية 
 HYDRO FERT MOROCCO SARL

- هدفه  : 
التحفيز  منتج ت  وتوزيع  بيع 

الحيوي لالستخدام الزضاعي.
الصحة  منتج ت  وتوزيع  تسو0ق 
املعذات  األسمدة،  البذوض،  النب تية، 
التعبئة والتغليف لإلنت ج  الفالحية، 

الزضاعي والغذائي.
الطر0ق   : التج ضي  العنوا8   -
الكيلومترية  النقطة   1 الوطنية ضقم 
قي دة  جم عة  تكريشت  بدواض  0ر 

انش د8 اشتوكة آيت ب ه .
ضبسم له  : 100.000 دضهم موزعة 
حصة  ك2  قيمة  حصة   1000 إلى 

100دضاهم، موزعة كم  يلي : 

السيد لحسن ب لصوض 700 حصة.
السيدة مر0م ح ض0ري 00ر حصة. 
- تسيير الشركة : تم تعيي8 السيد 
للشركة  كمسير  ب لصوض  لحسن 
ك م2  تخو0له  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحي ت حسب الق نو8 االس �صي 

للشركة.
ت ض0خ  من  سنة   99  : املدة   -

تأسيسه .
بمكتب  تم  الق نوني  اإليداع   -
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بت ض0خ  6(0 ضقم  تحت   بإنزك 8 

 1ر م ضس ))0).
 HYDRO« الشركة  سجلت   -
FERT MOROCCO« SARL ب لسج2 
ر580)  ضقم  تحت  بإنزك 8  التج ضي 

بت ض0خ 1ر م ضس ))0).
381 P

 STE SAMI-DONE-EXPERT
NEGOCE

ضبسم له  100.000 دضهم
العنوا8 : عم ضة الرحمة ش ضع 

املخت ض السو�صي التمسية
الع م  الجمع  محرر  بموجب 
 (0(( فبراير  ر  بت ض0خ  التأسي�صي 
مسؤولية  ذات  شركة  مؤسس  قرض 
 SAMI -DONE-EXPERT  : محدودة 

.NEGOCE (sarl
الرحمة  عم ضة   : االجتم عي  املقر 

ش ضع املخت ض السو�صي التمسية.
دضهم   100.000  : ضبسم له  
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 دضهم للحصة.
املدة : 99 سنة.

عبد  بوشكو  السيد   : املسير 
الوطنية  للبط قة  الح م2  السالم 

ج.ب 6)885.
السنة املح سبية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب نزك 8  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   (0(( فبراير   (8 بت ض0خ 

.817
ضقم السج2 التج ضي : 5561).

382 P
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 GLOBAL CLEANING &
INVEST SARLAU

تأسیس شركة ذات املسؤولیة 
املحدودة بشریك واحد

 N° Hay Salam Av Oued Lakraa
N 30 - DAKHLA

 17 بت ضیخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( فبراير 
األس �صي لشركة محدودة املسؤولیة 
ب ملميزات  الوحید  الشریك  ذات 

الت لیة : 
 & كلینینغ  كلوب ل   : التسمیة 

انفیست.
بعم ل التنظیف امل ئي   : الغرض 

والصرف الصحي الس ئ2 والصلب.
املقر االجتم عي : حي السالم ش ضع 

واد الكراع ضقم 0ر الداخلة.
حدد   : اإلجتم عي  الربسم ل 
 [ ضبسم ل الشركة في مئة بلف دضھم 

100.000 دضھم[.
وازین  السید  تعي8  تم   : التسیير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ضضوا8، 

محدودة.
اإلیداع  تم   : الق نوني  اإلیداع 
الق نوني للشركة ب ملحكمة االبتدائیة 
ب لداخلة بت ضیخ 9 م ضس ))0) تحت 

ضقم 412/2022.
383 P

ماك 3 متعددة الخدمات
ش.م.م

MAC 3 MULTISERVICES SARL

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
وضع  تم  بأك دير،   (0(( م ضس   16
ذات  لشركة  األس �صي  الق نو8 
األوص ف  ذات  محددة  مسؤولية 

الت لية :
متعددة  ر  م ك   : التسمية 
 MAC 3 ش.م.م   الخدم ت 

.MULTISERVICES SARL
الحراسة  بنشطة   : الغرض 
واملراقبة الع مة للمركب ت والدضاج ت 
األمن  بنشطة  والن ض0ة،  الهوائية 
الخ صة  للمب ني  الع مة  والحراسة 
بنشطة األمن الع م لجميع  والع مة، 
والتع قد  والع مة  الخ صة  األم كن 

األمن  بنشطة  لجميع  الب طن  من 

والرع ية الخ ....

دواض  0رر  ضقم   : املقر االجتم عي 

املسجد)  (قرب  اوضرضوض  ايغي2 

بك دير.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

نه ية ديسمبر.

دضهم مجزبة   100.000  : ضبسم ل 

دضهم   100 سهم من فئة   1000 إلى 

للسهم الواحد.

غير  تسير الشركة ملدة    : التسيير 

محددة من طرف عبد العز0ز بمحي2.

الحصة  اقتط ع  بعد   : األضب ح 

يوزع  الق نوني  لالدخ ض  املخصصة 

الب قي على الشرك ء.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   (0(( ببر20   5 يوم 

.109(11
سجلت الشركة ب لسج2 التج ضي 

ألك دير يوم 5  ببر20 ))0) تحت ضقم 

1ر510.
لإلش ضة والنشر

384 P

 BACHOO TRAVAUX ش.م.م 
تأسيس

في  املؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى   

بت ض0خ واملسج2   (0(( م ضس   9 

بأنزك 8 تم تأسيس   (0(( م ضس   15

شركة ش.م.م. 

هدفه   :

1 - األشغ ل املختلفة بو البن ء.

) - اإليراد والتصدير.

ر - مف وض. 

شقة ضقم   : العنوا8 التج ضي   -   

) عم ضة ام ن ض حي محمد  11 الط بق 

الخ مس إنزك 8.

 - ضبسم له  100.000 دضهم موزع 

إلى 1000 حصة قيمة ك2 حصة 100 

دضهم اكتتبت على الشك2 اآلتي : 

 1000  : محمد  بشيري  السيد 

حصة.

محمد  بشيري  السيد  تعيي8  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 

بشيري  السيد  توقيع  اعتم د  تم 

والوث ئق  العقود  جميع  في  محمد 

اإلداض0ة والبنكية. 

 99 الشركة  عمر  مدة   : املدة    -

سنة من ت ض0خ تأسيسه  النه ئي.

-السج2 التج ضي اإلير حي ضقم 

(5785

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -

م ضس   (( بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 579.

385 P

شركة سانرايز كست هاوس 

ش.م.م 
تأسيس شركة

في  محرض  عرفي  عقد  بموجب 

تم   ،(0(( م ضس   18 بت ض0خ  اك دير 

إنش ء الق نو8 األس  �صي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة والبي ن ت هي على 

النحو الت لي :

 - االسم : س نرايز كست ه وس.
18ر تجزئة  : ضقم  املقر االجتم عي 

بمدي2 مركز إمسوا8 بك دير.

ومطعم  مقهى   : الشركة  نش ط 

ومأوى سي حي.

 املدة : تم تحديد مدة الشركة في 

99 ع م  ابتداء من ت ض0خ تأسيسه 

 100.000)  : الربسم ل االجتم عي 

بلف  على  مقسمة  دضهم  م ئةبلف 

)1000) حصة اجتم عية بم ئة دضهم 

بم   شر0ك  ك2  إلى  تنسب  للحصة 

يلي  كم   اشتراك ته وهي  مع  يتن سب 

السيد : محمد دعيدعة 1000 حصة 

اجتم عية.

محمد دعيدعة مسيير   : التسيير 

بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر.

 تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة التج ض0ة

 (0(( م ضس   (1 بت ض0خ  ب ك دير 
ضقم التسجي2   ،1090(0 تحت ضقم 

ب لسج2 التج ضي هو 50901.

386 P

TACHYAGADIR
 تأسيس

بت ض0خ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
حرضت  ببيوكرى   (0(( فبراير   ((
قواني8 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شر0ك وحيد خص ئصه  ك لت لي : 
اك دير  تشي    : االسـم 

.TACHYAGADIR
األهداف : بيع وشراء ادوات قي س 
/ بيع قطع  وتحديد سرعة السي ضات 
 غي ض السي ضات / االستيراد والتصدير /

التج ضة الع مة.
الط بق   11 ضقم   : املقر االجتم عي 
محمد  ش ضع  امن ض  عم ضة  االول 

الخ مس انزك 8.
 100.000  : االجتم عي  الربسم ل 
ابراهيم  للسيد خلي2  مملوك  دضهم 

منصوض.
التسيير : تم تكليف السيد خلي2 
الشركة  لتسيير  منصوض  ابراهيم 
جميع  وتفو0ره  محددة  غير  ملدة 
صالحي ت التدبير وتوقيع املستنذات 

االداض0ة والبنكية وغيره .
اإليداع الق نوني : تم اإليداع لدى 
املحكمة االبتدائية ب نزك 8 بت ض0خ 16 

ببر20 18))  تحت ضقم 8ر5.
387 P

 شركة امرزاك اوبتيك 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
ذات  تأسيس شركة   (0(( ين ير   6
وخ صي ته   املحدودة  املسؤولية 

ك لت لي : 
التسمية : شركة امرزاك اوبتيك. 
ضقم  0)ر  زنقة   : املقر االجتم عي 

6) حي ض0 ض السالم اك دير. 
نظ ضاتي   : االجتم عي  الهدف 

وتصحيح البصر.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسم ل 
 1000 دضهم مقسمة على   100.000
من فئة 100 دضهم للواحدة لص لح  : 

امرزاك حسن ء.
 تسيير الشركة : يتم تسيير الشركة 

من طرف امرزاك حسن ء.
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بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة املحكمة  لدى   الربط 
السج2   109009  الك دير تحت ضقم 
م ضس   18 يوم  ر5089  التج ضي ضقم 

.(0((
388 P

IMOUZAL 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 الشر0ك الوحيد.
وعنوا8 مقره  االجتم عي دواض 

تسكينتت فراوتن صندوق البريد ضقم 
 818 ت ضودانت.

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8607

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية : 
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته  بمختصر  االقتر ء  عند 

.IMOUZAL
غرض الشركة بإيج ز :

-نق2 البر ئع لحس ب الغير.
واالشغ ل  البن ء  في  -مق ول 

املختلفة.
-مف وض.

دواض  االجتم عي  املقر  عنوا8 
تسكينتت فراوتن صندوق البريد ضقم 

818 ت ضودانت.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي : 
 1000  : ايت حمو  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت مواطن الشرك ء : 
:  السيد احمد ايت حمو عنوانه 
ت ضودانت  تسكينتت فراوتن  دواض 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
ومواطن مسيري الشركة : 

 السيد  احمد  ايت  حمو عنوانه  :
ت ضودانت  تسكينتت فراوتن  دواض 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  بت ضودانت  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 885.
389 P

MARKET CAKE
ش.م.م.

تأسيس شركة.م.م.
بت ض0خ عرفي  عقد   بموجب 
 11 م ضس ))0) سج2 ب نزك 8 بت ض0خ 
الق نو8  وضع  تم   (0(( م ضس  ر1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية : 
 » MARKET CAKE «   :  التسمية

شركة.م.م.
دضهم   100.000  : الربسم ل 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
السيدين  لف ئدة  ب لتس وي  دضهم 

ازوالي عبداله دي وسعيد.
املقر االجتم عي : رر) ش ضع محمد 
ملول  ايت  بيوكرا  طر0ق  الس دس 

انزك 8.
املدة  : 99 سنة.

الهدف االجتم عي  : 
صنع الحلو0 ت،

تنظيم الفع لي ت واالستقب ل،
بعم ل تقديم الطع م،

مشتري ت وبيع املنتج ت الغذائية،
استيراد معذات املط بخ واملخ بز.
 وكذلك جميع العملي ت مهم  ك نت
منقولة،  م لية،  تج ض0ة،  طبيعته ، 
بشك2  تتعلق  قد  والتي  وعق ض0ة، 
مب شر بو غير مب شر بموضوع الشركة 
ذات  بو  مم ثلة  بخرى  بشي ء  بأي  بو 
تسه2  ب8  املحتم2  من  بو  صلة، 

توسيع بو تطو0ر الشركة.
التسيير : عهد إلى السيدين ازوالي 

عبداله دي وسعيد.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية  ب ملحكمة 

05  ببر20 ))0) تحت ضقم9ر6.
390 P

مكتب األست ذ 

مطيع حسن مح سب معتمد 

05 8) 8) 09 ر7

 STE GRANDS TRAVAUX

ABARCHA SARL
التف صي2 املتعلقة ب لنشر

تأسيس شركة محدودية املسؤولية 
بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة  تأسست   (0(( م ضس   8

محدودية املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية : 

 STE GRANDS  : التسمية 

.TRAVAUX ABARCHA SARL
ضبسم له  : 100.000 دضهم.

بدوز  دواض   : االجتم عي  مقره  

بيت  اشتوكة  الصف ء  واد  بوسعود 

ب ه .

الهدف االجتم عي :  

 - التقنية  واألعم ل  البن ء  بعم ل 

بعم ل الترميم والتركيب ت الداخلية 

االستيراد   - تج ضة ع مة   - والخ ضجية 

ذات  األنشطة  جميع   – والتصدير 

الصلة بهدف الشركة.

ببر�صى  السيد   : والتسيير  اإلداضة 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  بمي8، 

JH88292 الوطنية ضقم

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 8 

ضقم  تحت   (0(( ببر20   08 يوم 

ضقم  التج ضي  السج2   ،2022/631

.(5819

391 P

 STE CRO CRO SURF 

 MAROC SARL
AOURIR AGADIR

تصفية 
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

االتف ق  تم   (0(( م ضس  ف تح  يوم 

على م  يلي : 

 STE -التصفية الق نونية للشركة 

 .CRO CRO SURF MAROC SARL

-تعيي8 السيد بنهشيم محمد بمي8 

كمصفي للشركة. 

مقر التصفية الط بق االول حي   

زكومي بوض0ر بك دير. 

 اإليداع الق نوني ب ملحكمة التج ض0ة

بك دير يوم 0ر م ضس ))0) تحت ضقم 

.10917(

392 P

»JANA WOODS « 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر0ك وحيد 

تفو0ت الحصص اإلجتم عية
بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى   -  I

تفو0ت جميع  تم   ،(0(( م ضس   11

تملكه   التي  اإلجتم عية  الحصص 

السيدة ف طمة شج ع (1000 حصة) 

للسيد لحسن بزوك ي الح م2 لبط قة 

.JC347408 التعر0ف الوطنية ضقم

- استق لة السيدة ف طمة شج ع 

وتعيي8  الشركة  مسيرة  منصب  من 

السيد لحسن بزوك ي مسيرا شر0ك  

وحيدا ملدة غير محددة. 

األس �صي  الق نو8  تحيي8   -

للشركة.

II - وقد تم اإليداع الق نوني بكت بة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

ب نزك 8 بت ض0خ 0ر م ضس ))0) تحت 
ضقم 617.

 للخالصة والبي 8

عن املسير

393 P

SOFIA PRIMEUR
املحرض  العرفي  العقد  بمقت�صى 

بت ض0خ 1ر بكتوبر 1)0) قرض الشر0ك 

 SOFIA PRIMEUR لشركة  الوحيد 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ضبسم له   وحيد  بشر0ك 

حي  توطي8   : مقره   والك ئن  دضهم 

التوامة زنقة ضقم رر بلوك ب ضقم 17 

بيوكرى م  يلي : 

التصفية النه ئية للشركة.

غلق عملي ت التصفية.

ذمة املصفي السيد لغشيم  إبراء 

لحسن.
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الق نوني لدى كت بة  تم اإليداع   

الربط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 8 

ضقم  تحت   (0(1 نوفمبر   (5 بت ض0خ 

.(887

394 P

JOHRI DROGURIE

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسم له  100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : زنقة بغداد دني  ) 

اوالد ت يمة.

  بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

قرض   (0(1 ديسمبر   (( في  املؤضخ 

مس همو الشركة م  يلي : 

1 - التصفية البدئية للشركة.

تعيي8 السيد حسن جوهري   -  (

كمصفي للشركة.    

- تحديد املقر االجتم عي كمقر  ر 

للتصفية. 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

 (0(( ين ير   19 بت ض0خ  بت ضودانت 

تحت ضقم 80.

395 P

STE HAY DRINK 

 SARL AU

 ICE N° 002929971000006 – IF

 N° 50667148

RC N°49641

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

املؤضخ بت ض0خ 11 فبراير ))0) ب ك دير 

تقرض ح2 الشركة.

الو0ز0   الحسن  السيد  عي8 

الق طن بفرنس  كمصفي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 108908

396 P

FIRST TRANS AFRICA شركة
التشطيب النه ئي للشركة

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 FIRST TRANS لشركة  االستثن ئي 
م ضس   (5 يوم  املنعقد   AFRICA

))0) تقرض م  يلي : 
 FIRST النه ئي لشركة  التشطيب 
مقر  تحديد  وتم   TRANS AFRICA
كراج   : التصفية هو املقر االجتم عي 
ضقم 6) حي االم2 ممر ضقم ر) بلوك ب 
ضقم )) ايت املول وعي8 السيد ملود 

محمد مصف للشركة. 
كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 
الربط ب ملحكمة االبتدائية النزك 8 
تحت ضقم 618 يوم 0ر م ضس ))0).
397 P

شركة بم اد فيزور ذ.م.م
ح2 الشركة ذ.م.م

الع م  الجمع  مداوالت  بمقت�صى 
االستثن ئي املؤضخ في ر1 م ضس ))0) 

املتعلقة بح2 الشركة، تقرضم يلي : 
من  اعتب ًضا  مبكًرا  الشركة  ح2 
تصفيته   وكذلك   ،(0(( م ضس  ر1 
في  شروطه   تنظم  والتي  الودية، 

املداوالت الت لية.
 ستستمر الشركة لغ ي ت التصفية
الشركة  اسم  سيتبع  النه ية.  حتى 

بعب ضة شركة »قيد التصفية«.
مح2   : على  ث بت  التصفية  مقر 
العسكر0ة  التجزئة   (08 ضقم   01

بنسرك و بك دير.
و ب لت لي قرض الجمع الع م تعدي2 
8 من النظ م األس �صي املتعلق  امل دة 
 : الت لي  النحو  على  الشركة  بمدة 
تم  التي  الشركة،  مدة  تخفيض  تم 
بعد  ع ًم ،   99 تحديده  في األص2 بـ 
ذلك إلى ع م واحد عن طر0ق الح2 
ر1 م ضس  املبكر، وب لت لي ستنتهي في 

.(0((
محمد  السيد  الع م  الجمع  عي8 
بن ملليح مصفًي  طيلة فترة التصفية.

محمد  للسيد  الع م  الجمع  منح 
وفًق   الصالحي ت  جميع  ملليح  بن 
لوضع  التج ض0ة  املم ضس ت  للق نو8 

حد للعملي ت الج ض0ة.

يصرح للشركة بمواصلة األعم ل 
في بعم ل جديدة  الح لية والدخول 

ألغراض التصفية.
من  ب إلجم ع  املوافقة  ب ستثن ء 
من  جزء  بو  ك2  نق2  فإ8  الشرك ء، 
بصفة  يتمتع  شخص  إلى  األصول 
املدير ال يمكن ب8 يتم إال بإذ8 من 
املحكمة التج ض0ة، بعد االستم ع إلى 

املصفي.
له  يجوز  ال  بخرى،  ن حية  من  و 
نق2 ك2 بو جزء من األصول إلى نفسه 
بو  فروعه  بو  بصوله  بو  لزوجته  بو 

موظفيه.
للمصفي  تعو0ض  إعط ء  تقرض 
والذي ستحدد قيمته خالل الجمع 
الع م الذي سينعقد في الست بشهر 

املقبلة
صرح السيد محمد بن ملليح بأنه 
يقب2 مه م املصفي التي تم تكليفه به .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109156.
398 P

FAKRO NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشر0ك الوحيد
ضبسم له  100.000 دضهم 

الك ئن مقره حي الحسني زنقة 
مراكش الط بق الث ني شقة ضقم 6 

انزك 8
السج2 التج ضي ضقم 17865 

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
م ضس   18 بت ض0خ  املؤضخ  االستثن ئي 
))0)، قرض الشر0ك الوحيد م  يلي : 

ت ض0خ  من  لشركة  املسبق  -الح2 
18 م ضس ))0)

تعيي8 السيدة لاللبنى االدضي�صي   -
مصفية الشركة.

كمقر  االجتم عي  املقر  تحديد   -
التصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20    08 االبتدائية بإنزك 8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 634/2022.
399 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

8.68).ر).8).05
EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE AGADIR CAR TOUR
 9 بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فبراير ))0)، تم إقراض م  يلي : 
السيد  من  حصة   1000 تفو0ت 
الذهبي فؤاد إلى السيد الذهبي سعيد.
استق لة السيد الذهبي فؤاد من 
تسيير الشركة وتعيي8 السيدة زكري 

سه م كمسيرة جديدة للشركة.
التوقيع للسيد الذهبي سعيد.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
ببر20   5 بت ض0خ  بأك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر1)109. 
400 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE ACHRAF FRUITS شركة
SARL ش. م. م

بيع حصص
بمقت�صى محرر الجمعية الع مة 
 (0(( م ضس   (( بت ض0خ  االستثن ئية 

تقرض م  يلي : 
السيد  بيع  على  املص دقة   -  1
 100% عبد الوه ب بسالم امل لك ل 
شركة  ضبسم ل  في  الحصص  من 
 STE ACHRAF FRUITS SARL 
حصة   500 من الحصص بي   %50
 بقيمة 100 دضهم للحصة الواحدة بي
للسيد  دضهم   50000 مجموعه  م    

عبد الفت ح الزكرني.
 : ) - ضبسم ل الشركة   
يتكو8 ضبسم ل الشركة 1000 حصة 
بقيمة 100 دضهم لك2 حصة مملوكة 

كم  يلي : 
عبد الوه ب بسالم : 500 حصة. 
عبد الفت ح الزكرني : 500 حصة. 
3- تغيير الشك2 الق نوني للشركة 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشر0ك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
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الفت ح  عبد  السيد  تعيي8   -4
توقيع  يتولى  الذي  كمسير  الزكرني 

جميع العقود ب سم الشركة.
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  5
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
النزك 8 تحت ضقم 6ر6 بت ض0خ 5 ببر20 

.(0((
401 P

 DERHEM« شركة
 »TRANSACTION

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر0ك وحيد

بربسم ل 100.000 دضهم 
مقره  االجتم عي: ش ضع ح بوه  بن 

السوداني ضقم )8 الداخلة   
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض  (0(( فبراير   18  املتخذ بت ض0خ 

م  يلي :
تفو0ت 5)) حصة اجتم عية من 
 CONSERVERIE RIO« طرف شركة
DE ORO« لف ئدة شركة السيد عبد 

هللا الدضهم.
من  و7   ،6 ر،   ،1 البنود  تعدي2 

النظ م األس �صي للشركة.
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
 16 بت ض0خ   878 ب لداخلة تحت عدد 

م ضس ))0).
املسير

402 P

تكتيل تيك ش.م
تفو0ت حصص شركة تكتي2 تيك 

ش.م
ضاسم له  100.000 دضهم/1000 

حصة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
م ضس   (8 االستثن ئي املنعقد بت ض0خ 
))0) قرض مس هموا الشركة م  يلي : 
طرف  من  حصة   500 تفو0ت 
ب  (شر0ك  بنجلو8  زكر0 ء  السيد 
500 حصة) للسيد ن يت بوز0د ضشيد 
(شر0ك ب 500 حصة) ليصبح بدلك 
بنسبة  للشركة  الوحيد  املس هم 

1000 حصة /100.000 دضهم. 

بنجلو8  زكر0 ء  السيد  استق لة 

وتعيي8  للشركة  مسير  منصب  من 

مسيرا  ضشيد  بوز0د  ن يت  السيد 

صالحي ت  ك2  مع  للشركة  جديدا 

التوقيع......

للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 

الشر0ك الوحيد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م ضس   (8 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109179.

403 P

 TRANS ATLANTIC« شركة

 »CANNED

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بربسم ل 10.000.000 دضهم

مقره  االجتم عي : ش ضع ح بوه  بن 

السوداني ضقم )8 الداخلة 

بمقت�صى محرر الجمعية الع مة 

 (1 بت ض0خ  املنعقدة  الع دية  الغير 

فبراير ))0) تقرض م  يلي : 

60.000 حصة اجتم عية  تفو0ت 

 DERHEM« شركة  طرف  من 

شركة  لف ئدة   »TRANSACTION

»ATLADER HOLDING« ؛

الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8   

كمسيرين  الدضهم  هللا  عبد  والسيد 

وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج ؛

و15   ،7  ،6  ،(  ،1 تعدي2 البنود 

من النظ م األس �صي للشركة؛

تحيي8 النظ م األس �صي للشركة؛

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

 16 بت ض0خ   875 ب لداخلة تحت عدد 

م ضس ))0).
املسير

404 P

 ALWAHA MAGHRIB« شركة
  »IMPORT EXPOT SARL

تعــــد يــــ2
بت ض0خ  محرض  محرر  بمقت�صى 
الع م  الجمع  قرض   (0(( م ضس   ((
 ALWAHA لشركة  ٲالستثن ئي 
 MAGHRIB IMPORT EXPOT

SARL م  يلي :
السيد  حصص  جميع  تفو0ت   -
لف ئدة  (1000 حصة)  كيكر8 مهدي 
 500) جه د  الخلي2  دضويش  السيد 
 500) بيتر  كليب 8  والسيد  حصة) 

حصة) 
مهدي  كيكر8  السيد  استق لة   -

من منصبه كمسير للشركة.
الخلي2  دضويش  السيد  تسمية   -
مسيرين  بيتر  كليب 8  والسيد  جه د 

جدد للشركة.
دضويش  السيد  توقيع  اعتم د   -
بيتر  كليب 8  السيد  او  الخلي2 جه د 

للشركة.
- تحو20 الشك2 الق نوني للشركة 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
األس �صي  الق نو8  تعدي2   -

للشركة.
تم اإليداع الق نوني لدى كت بة   -
اك دير  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
 : تحت ضقم   (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 

.109170
405 P

 »LAD LOGSTIQUE « شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بربسم ل 100.000 دضهم 
مقره  االجتم عي : منطقة املين ء 
الصن عية ضقم 6 الط بق األول 

املكتب ضقم 7 الداخلة 
الجمعية  محرر  بمقت�صى 
 الع مة الغير الع دية املنعقدة بت ض0خ

 1) فبراير ))0) تقرض م  يلي : 
اجتم عية  حصة   600 تفو0ت 
 CONSERVERIE« شركة  طرف  من 
شركة  لف ئدة   »RIO DE ORO

»ATLADER HOLDING«؛

الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8 
كمسيرين  الدضهم  هللا  عبد  والسيد 
وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج ؛
و18   ،7  ،6 ر،   ،1 تعدي2 البنود 

من النظ م األس �صي للشركة ؛
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة ؛

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
 16 بت ض0خ   876 ب لداخلة تحت عدد 

م ضس ))0).
املسير

406 P

 HOSS BOXING SARL شركة
هــــــوس بـــــوكــــســــيـــن ش.م.م

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
ش.م.م  بــــوكــــســـيــن  هــــــوس  لشركة 
وبعد   (0(( م ضس   08 بت ض0خ 
االستم ع وقراءة املحرر, تقرض م  يلي 
بص2  من  حصة   50 تفو0ت   - ب 
في  ك نت  التي  للشركة  حصة   1000
الى  كغوك  فيرجيني  السيدة  ملكية 
ليصبح  لعفيت ,  بيت  حس م  السيد 

بدلك شر0ك  وحيدا للشركة
 * حس م بيت لعفيت  1000 حصة
الصالحي ت  جميع  تفو0ض   - ب 
ب لشركة  املتعلقة  واالمر ءات 

للسيد حس م بيت لعفيتة.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   (0(( ببر20   05 ب ك دير بت ض0خ 

ضقم 06)109.
الخالصة والتذكير

407 P

 CONSERVERIE RIO « شركة
 »DE ORO

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر0ك وحيد

بربسم ل 5.100.000 دضهم
مقره  االجتم عي : ش ضع محمد 

الخ مس بطلس الصحراء الداخلة 
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( فبراير   18 املتخذ بت ض0خ 

م  يلي : 
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تفو0ت حصة اجتم عية من طرف 

السيد عبد هللا الدضهم لف ئدة شركة 

»TRANS ATLANTIC CANNED« ؛

الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8   

كمسيرين  الدضهم  هللا  عبد  والسيد 

وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج ؛

و15   ،7  ،6 ر،   ،1 تعدي2 البنود 

من النظ م األس �صي للشركة ؛

تحيي8 النظ م األس �صي للشركة؛

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

 16 بت ض0خ   880 ب لداخلة تحت عدد 

م ضس ))0).
املسير

408 P

 SOCIETE CITRUS PACK

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسم له  60.000. دضهم

العنوا8 : شقة الصف ء ر80، 

الط بق الرابع، عم ضة A1D، حي 

املحمدي.

 بك دير. 87 871 ضقم س.ت

الع دي  الغير  القراض  بمقت�صى 

للشرك ء، فقد تقرضم  يلي : 

1 - املوافقة على عملي ت التفو0ت 

الت لية :

EZ- السيد  بسهم  من   50%

إلى السيد   ZRHAIDI MOHAMED

الح ص2   MONSOURI LARBI

J66964 الوطنية ضقم  البط قة   على 

 100 سهم.

السيد   بسهم  من   50%

السيد  إلى   OUIDANI OMAR

.SEFFAR ZOUHAIR

الوطنية  البط قة  على  الح ص2 

ضقم ر6760رC 100 سهم. 

األس �صي  النظ م  تجسي8   -  (

للشركة.

إلتم م  الصالحي ت  تخو20   - ر 

اإلجراءات الق نونية. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ألك دير0وم 8) م ضس ))0) 

تحت عدد 109095.
409 P

 »OCEANO FISH« شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر0ك وحيد
بربسم ل 000.000.) دضهم 

مقره  االجتم عي : الحي الصن عي 
الداخلة 

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( فبراير   (1 املتخذ بت ض0خ 

م  يلي : 
حصة   8.000 تفو0ت  مع ينة 
السيد  طرف  من  اجتم عية 
لف ئدة   Ramdhane BOURHOUM

شركة »ATLADER HOLDING«؛
حصة   16.000 تفو0ت  مع ينة 
شركة  طرف  من  اجتم عية 
لف ئدة   »DERHEM HOLDING«

شركة »ATLADER HOLDING«؛
الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8 
كمسيرين  الدضهم  هللا  عبد  والسيد 
وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج؛
و11   ،7  ،6 ر،   ،1 تعدي2 البنود 

من النظ م األس �صي للشركة؛
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة؛

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
 16 بت ض0خ   877 ب لداخلة تحت عدد 

م ضس ))0).
املسير

410 P

 »ATLAS PELAGIC « شركة
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر0ك وحيد
بربسم ل 5.000.000 دضهم

مقره  االجتم عي : ش ضع حسن 
الوزاني ضقم 16 الداخلة 

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( فبراير   (1 املتخذ بت ض0خ 

م  يلي : 

50.000 حصة اجتم عية  تفو0ت 
 DERHEM« شركة  طرف  من 
شركة  لف ئدة   »HOLDING

»ATLADER HOLDING«؛
الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8 
كمسيرين  الدضهم  هللا  عبد  والسيد 
وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج ؛
النظ م  من  و7   6 البنود  تعدي2 

األس �صي للشركة ؛
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بت ض0خ  879 عدد  تحت   ب لداخلة 

 16 م ضس ))0).
املسير

411 P

 »DERHEM ICE « شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر0ك وحيد
بربسم ل 000.000.ر دضهم

مقره  االجتم عي : 8) ش ضع البحر0ة 
الحي الحسني، العيو8

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( فبراير   (1 املتخذ بت ض0خ 

م  يلي : 
9.990) حصة اجتم عية  تفو0ت 
 DAKHLA« شركة  طرف  من 
 ATLADER« لف ئدة شركة »MAREE

HOLDING« ؛
حصة اجتم عية من   10 تفو0ت 
 »ATLAS SAHARA« شركة  طرف 
 ATLADER« شركة  لف ئدة 

HOLDING« ؛
الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8   
كمسيرين  الدضهم  هللا  عبد  والسيد 
وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج ؛
و15   ،7  ،6 ر،   ،1 تعدي2 البنود 

من النظ م األس �صي للشركة ؛
تحيي8 النظ م األس �صي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بت ض0خ  788 عدد  تحت   ب لعيو8 

 17 م ضس ))0).
املسير

412 P

 ATLADER « شركة
 »HOLDING

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بربسم ل 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : ش ضع العرقوب 
ضقم 8/1)77 الداخلة 

الجمعية  محرر  بمقت�صى 
 الع مة الغير الع دية املنعقدة بت ض0خ

 1) فبراير ))0) تقرض م  يلي : 
تفو0ت حصة اجتم عية واحدة من 
 »DERHEM HOLDING« طرف شركة

لف ئدة شركة »HOLDER« ؛
الدضهم  دحم 8  السيد  تعيي8 
كمسيرين  الدضهم  بوبكر  والسيد 
وبتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مزدوج ؛
 تغيير الهدف االجتم عي للشركة؛

تعدي2 البنود 1، )، ر، 6، 7، و11 
من النظ م األس �صي للشركة ؛

تحيي8 النظ م األس �صي للشركة ؛
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بت ض0خ  878 عدد  تحت   ب لداخلة 

 16 م ضس ))0).
املسير

413 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE FRIO FRUTAS
LOGISTICA

االستثن ئي  الع م  الجمع  اط ض  في 
 STE FRIO FRUTAS LOGISTICA
قرض   (0(( م ضس   (1 املنعقد بت ض0خ 
األعر ء وب إلجم ع التغييرات الت لية : 
محمد  اوضحمة  السيد  قرض   -
 100  % بسهمه  جميع  وبيع  تفو0ت 
من مجموع بسهمه ب لشركة للسيد 

الحنطالوي محمد.
-ك2 العملي ت امل لية واالداض0ة تتم 

بإمر ء السيد الحنطالوي محمد.
-تحيي8 الق نو8 االس �صي للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 8 

بت ض0خ 5 ببر20 ))0) عدد 8ر6.
للخالصة والبي 8

املسير

414 P
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 STE » AMABAY« S.A.R.L
 ,Au capital de  : 100.000 DH

 Siège  : N° 225 AV ESMARA

LAAYOUNE

 شركة » ام ب ي« ش.م.م 

 ضبسم له  100.000 دضهم 

 مقره  االجتم عي : 5)) ش ضع 
السم ضة العيو8

 تحو20 الحصص وتحيي8 الق نو8 
األس �صي

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

ديسمبر   08 يوم  املؤضخ  االستثن ئي 

ش.م.م  ام ب ي«   « لشركة   (0(1
مقره   دضهم   100.000 ضبسم له  

السم ضة  ش ضع   ((5  : االجتم عي 

العيو8.

 تقرض م يلي : 

 1 - املص دقة على تحو20 الحصص

ب لق يد  السيدة  بي8  الشركة  داخ2 

الدبيهي  لف ئدة  حصة   150 مليكة 

سكوتي  لف ئدة  حصة  و50)  حسن 

حن 8.

االس سية  القواني8  تحيي8   -  (

للشركة.

 وقد تم االيداع الق نوني بكت بة الربط
 لدى هيئة املحكمة االبتدائية ب لعيو8

ضقم  تحت   (0(( م ضس   (5 بت ض0خ 

.822/2022
 من بج2 النسخة والبي 8

415 P

 STE WIDAS SERVICE
 املقر ا الجتم عي : ض قم ر1 زنقة ) 

بلو ك ر حي بيت يغيوس تيكيو ين 

بك دير

السج2 التج  ضي : ر8ر0) 

شركة ذات املسؤولية محدودة
ضبسم له  000 8500 د ضهم

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

17 م ضس  االستثن ئي املنعقد بت  ض0خ 

على الشركة  شرك ء  اتفق   (0(( 

م  يلي :      

استق لة السيد الو0داني ط ضق من   

منصبه كمسير للشر كة .

تعي8 السيد الو0داني محمد ملي8 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة

تحي8 الق نو8 ا ألس �صي للشركة 
بكت بة  الق نوني  اإليـــــداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
ضقم   (0(( ي2  ببر   8 بت ض0خ  ب ك دير 

.109197
416 P

 TAFOUKT MESSAGERIE
SARL

ضقم السج2 التج ضي 5887 
بت ضودانت

الع م  الجمع  بـمقت�صى   –  1
م ضس   (8 االستثن ئي املنعقد بـتـ ض0ـخ 

))0) تم االتف ق على م  يلي :
ضضوا8  السيد  استق لة  قبول 
مسيرا  وتعيي8  التسيير  من  اشن 
الشركة ومدير  جديدا مسؤول عن 
دائم وفعلي لنش ط النق2 في شخص 
غير  لفترة  بشن  محمد  السيد 

محدودة.
تحيي8 الق نو8 األس �صي للشركة.

الق نوني  اإليداع  تم  وقد   -  (
املحكمة  هيئة  لدى  الربط  بكت بة 
االبتدائية بت ضودانت  تحت ضقم 858 

وذلك بت ض0خ 08 ببر20 ))0).
من اج2 النسخة والبي 8

417 P

شركة – اول سيرفيس رونتال كار 
–ش.م.م

الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
م ضس   (8 االستثن ئي املنعقد بت ض0خ 
الشركة   مس هموا  قرض   (0((
املود8  الدين  شرف  السيد  إعف ء 
كمسير  منصبه  من  استق لته  بعد 
للشركة وتعيي8 السيدة مينة اوبيه ج 
865991 .كمسيرةوحيدة للشركة  ب 
في  اإلداضي  التوقيع  صالحي ت  مع 
حي8 تبقى صالحي ت التوقيع البنكي 

للسيد الزوالي الحسي8.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109178.
418 P

شــركة أكاباك.ش.م.م.ش.و
» Sté AGAPACK Sarl au «
ضبس م له  100.000 دضهم

 بمقت�صى الجمع الع م الغير الع دي
مؤضخ بت ض0خ 5) فبراير ))0) لشركة 
تقرض  STE AGAPACK SARL AU 

م  يلي  : 
1 - نق2 املقر االجتم عي : 

قرض املمث2 الق نوني للشركة نق2 
 : للعنوا8  للشركة  االجتم عي   املقر 
املزاضي  البقر  ح �صي  طر0ق   1 ك.م 
سيدي بيبي بيوكرى شتوكة ايت ب ه .
األس �صي  الق نو8  تحيي8   -  (

للشركة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
بت ض0خ  إلنزك 8  االبتدائية  املحكمة 
 598 ))0)م تحت ضقم  م ضس    (8

السج2 التج ضي ضقم 89رر).
419 P

KLMF Conseils SARL شركة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
وبعد   (0(1 ديسمبر   (7 بت ض0خ 
االستم ع وقراءة املحرر تقرض م  يلي:  
وتغيير  الشركة  تحيي8 هدف   - ب 
: الت لي  للعنوا8  االجتم عي   مقره  
إق مة  بونعم ني،  حسن  ش ضع 
الط بق   ،(5 ضقم  مكتب  امل مونية، 

الث ني، حي الداخلة – اك دير.
 تم اإليداع الق نوني بكت بة الربط
لدى املحكمة التج ض0ة بأك دير بت ض0خ 

10 فبراير ))0) تحت ضقم 895 .
الخالصة والتذكير

420 P

حس ب ت ادميم ش.م.م
6رر ش ضع املق ومة ايت ملول

اله تف 0008 8) 8)05

الف كس 16 )9 8) 8)05

 COMPLEXE شركة
 TINMANSOUR

الز0 دة في ضبسم ل الشركة
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 COMPLEXE لشركة  االستثن ئي 
يوم  املنعقد   TINMANSOUR 

5) م ضس ))0) تقرض م  يلي : 

الشركة  ضبسم ل  في  الز0 دة 
دضهم نقدا ليصبح   900.000 بز0 دة 

1.000.000 دضهم. 
حصة اجتم عية   9000 -احداث 

جديدة بقيمة 100 دضهم للواحدة.
األس �صي  الق نو8  تحديث   -

للشركة وفق التعدي2.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الربط ب ملحكمة االبتدائية النزك 8 

يوم 05 ببر20 ))0) تحت ضقم 5ر6.
421 P

MORE CONSEIL
تغيير التسمية لشركة ذات 

مسؤولية محدودة 
الع م  الجمع  ملحرر  طبق  
بآك دير  املؤضخ  للشرك ء  االستثن ئي 
لشركة   (0(1 نوفمبر   08 بت ض0خ 
املسؤولية  ذات   MORE CONSEIL
 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 
االجتم عي مقره   وعنوا8  دضهم 

 BUREAU N°01 ETAGE 01
 N°HB84 AVENUE GHANDI HAY

DAKHLA AGADIR تقرض م  يلي  : 
للشركة  التج ض0ة  التسمية  تغيير 

.STE MORE CONSEIL SARL إلى
للمجموعة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة التج ض0ة 
 17 18ر107 بت ض0خ  بك دير تحت ضقم 

نوفمبر 1)0).
422 P

 SOCILOG 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر0ك واحد« 
ضاسم له  100.000 دضهم

املقر االجتم عي : بك دير، زنقة 567 
ضقم 1 إيراك بوضك 8

توسيع الهدف اإلجتم عي
تحيي8 الق نو8 األس �صي 

الشر0ك  قراض  محرر  بمقت�صى 
الواحد بت ض0خ ) فبراير ))0) لشركة 
مسؤولية  ذات  »شركة   SOCILOG
ضبسم له   واحد«  بشر0ك  محدودة 
اإلجتم عي  مقره   دضهم،   100.000
إيراك   1 ضقم   567 زنقة  بأك دير، 

بوضك 8، تقرض اآلتي : 
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توسيع الهدف اإلجتم عي للشركة 
مواد  وبيع  شراء   : بإض فة  ودلك 

البن ء.
تحيي8 الق نو8 األس �صي للشركة.

كم  تم تعدي2 البند ر من الق نو8 
األس �صي للشركة.

الق نوني لدى كت بة  تم اإليداع   
بأك دير  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
ف تح  بت ض0خ   108758 ضقم  تحت 

م ضس ))0).
من بج2 اإلستخالص والبي 8

املسير

423 P

SOCIETE  WESTUDY
 S.A.R.L D’AU
شركة ويست دي

ضقم181 ش ضع ت مسولت حي تيليال 
بك دير

السج2 التج ضي : 5887ر
الوحيد  الشر0ك  قراض  بموجب 
م   إقراض  تم   (0(1 م ضس  1ر  يومه 

يلي :
السج ئر  بيع  نش ط  ز0 دة 

ب لتفصي2.  
ب ملحكمة  الق نوني  بإليداع  تم 
 1019(7 التج ض0ة بك دير تحت عدد 

بت ض0خ 15 يوليو 1)0).
424 P

AZUL CONSULTANT
SARL

ضقم السج2 التج ضي 887ر 
ت ضودانت

الع م  الجمع  بـمقت�صى   –  1
ببر20   8 بـتـ ض0ـخ  املنعقد  االستثن ئي 

))0)  تم االتف ق على م  يلي :
تغيير النش ط من »مق ول بعم ل 

مح سبة« إلى »مح سب معتمد«.
الق نوني  اإليداع  تم  وقد   -  (
املحكمة  هيئة  لدى  الربط  بكت بة 
االبتدائية بت ضودانت  تحت ضقم ر85 

وذلك بت ض0خ 8 ببر20 ))0).
من اج2 النسخة والبي 8

425 P

عقد التسيير الحـر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

السيد  بي8  واملبرم   ،(0(0 ين ير  ر1 

لألص2  كم لكة  ف طمة  الغراوي 

وليد  الفك ك  والسيد  التج ضي 

لألص2  الق نوني  املمث2  بصفته 
التج ضي، املسجلة ب لسج2 التج ضي 

لدى املحكمة التج ض0ة بأك دير تحت 
ضقم 18)75.

الث ني،  الطرف  يسير  وبموجبه 

جميع األص2  في إط ض التسيير الحر، 

املأكوالت  لبيع  واملعد  التج ضي 

06ر  ضقم  ب ك دير  الك ئن  الخفيفة 

ملدة  وذلك  اك دير،  املحمدي  الحي 

ثالث سنوات تبتدئ من ف تح ين ير 

 (0(( ديسمبر  1ر  وتنتهي في   (0(0

ق بلة للتجديد. 

426 P

 TANTANAT

FURNITURESARL AU
ضبسم ل الشركة50.000) دضهم

تأسيس شركة
مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم  في28/02/2022، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

ذات  واحدو  املحدودةبشر0ك 

املميزات الت لية:

التسمية:

TANTANAT FURNITURE

الهدف : 

- شراء وبيع االث ث وبث ث املك تب.

االث ث  وتوزيع  استيراد   -

واملفروش ت.

- ترميم وتجديد وتحو20 وتصنيع 

بث ث  بي  وتسو0ق  وإزالة  وتركيب 

غير  بو  مدمج   ، مستعم2  بو  جديد 

مدمج ،

- شراء وبيع املتالشي ت.

والتصدير  واالستيراد  التج ضة   -

الجملة  وشبه  ب لجملة  والبيع 

لجميع  والتجزئة  اإلنترنت  وعبر 

األنواع جميع  من  واملواد  املنتج ت 

بم  في ذلك األث ث  وجميع األنواع،   

واملفروش ت  واألث ث  املكتبي 
الديكوض  و  املنزل  وملحق ت  واألشي ء 

خدم ت  وجميع  واملفروش ت 

والدضاس ت  واالستش ضات  التصنيع 

املتعلقة بغرض الشركة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -

وتسو0ق بشك2 ع م لجميع املنتج ت 

املصنعة،  نصف  بو  الصنع  الت مة 

من جميع املواد، من جميع األصن ف 

بعاله،  املذكوضة  ب لعملي ت  املتعلقة 
دو8  مهم  ك نت طبيعته  بو منشأه ، 

استثن ء….
10 زنقة الحر0ة   : املقر االجتم عي 

الط بق ر ضقم 5 الداض البير ء

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 

االجتم عي محدد في50.000) دضهم

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.

التسيير : تم تعيي8 السيدة محمد 

امي8 الطنطن ت

ب ملركز   الق نوني  اإليداع  تم 

ب لداض البير ء،  الجهوي لالستثم ض  

بت ض0خ 03/03/2022.
ملخص قصد النشر

427 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م

امليد ديسطريبسيون
 ELMED DISTRIBUTION SARL

D’AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشر0ك وحيد

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  تأسيس  تم   ،10/03/2022

األس �صي لشركة محدودة املسؤولية 

بشر0ك وحيد خص ئصه  ك آلتي : 
التسمية : امليد ديسطر0بسيو8

وبيع،  توزيع  االجتم عي:  الغرض 

،جميع بنواع املواد  استراد وتصدير 

الغذائية  خ صة الش ي . 

زنقة احمد  ر1   : املقر االجتم عي  
االول  الط بق  االلب  إق مة  املج طي 

الرقم 8 املع ض0ف  البير ء.

املدة : 99 سنة

 100.000 االجتم عي:  الربسم ل 

حصة   1000 إلى  مقسم  دضهم 

 ، واحدة  لك2  دضهم    100 بقيمة 
ضج ء  السيدة   لف ئدة  محرضة  كله  

بت ض0خ  املزدادة  مغربية،  حف�صي، 

ب لداضالبير ء،   09/01/1986

املجموعة  ر  الس كنة بدي ض االندلس 

الط بق الث ني  ر1  عم ضة   5 السكنية 

الشقة 7 بوسكوضة البير ء.

بوعبيد  السيد   عي8   : التسيير 

بت ض0خ  املزداد  مغربي،  حف�صي، 

ب لداضالبير ء،   01/01/1990

الهراو0ي8   ( املديوني  بدواض  الس كن 

منفرد  كمسير   ، الداضالبير ء 

للشركة ملدة غير محدودة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 1ر دجنبر.

بكت بة  تم  الق نوني:  اإليداع 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 

بت ض0خ 28/03/2022   ب لداض البير ء 

لالستثم ض  اللجهوي  املركز  بواسطة 
البير ء  والتقييد ب لسج2 التج ضي 

تحت عدد 01).8ر5
مقتطف و بي 8

428 P

 SOCIÉTÉ SWIMAC STOCK

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم   26/02/2022 في  ب لداض البير ء 

إعداد الق نو8 األس �صي لشركة ذات 

مسئولية محدودة ب ملميزات الت لية   

 SWIMAC  : الشركة  تسمية 

 STOCK

الشرك ء: 

- السيد بس مة بسد:  ذا الجنسية 

 58 الزنقة   8 املغربية الق طن بأم ل 

الرقم 1) سيدي البرنو�صي البير ء.
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ذات  شركة  ف ضست ض:   شركة   -

مسؤولية محدودة مسجلة ب لسج2 

ممثلة  ر51)50  تحت ضقم  التج ضي  

ب لسيد حميد بسد

اإلستراد   : الشركة  غرض 

والتصدير

 ( الزنقة   59  : اإلجتم عي  املقر 

الصن عية  املنطقة  السفلي  الط بق 

موالي ضشيد البير ء
دضهم   500.000 امل ل:  ضبس 

مقسمة إلى  (خمس مئة بلف دضهم) 

بقيمة   حصة  آالف)  (خمسة   5000

الواحدة  للحصة  (م ئة)  دضهم   100

 عن طر0ق:  
ً
واملكتتبة واملدفوعة نقدا

 (50.000 بسد:  بس مة  السيد   -

دضهم مقسمة إلى 500) حصة 

- شركة ف ضست ض:  50.000) دضهم 

مقسمة إلى 500) حصة

املدة: 99 سنة

اإلداضة: ستداض الشركة من طرف 

املسير السيد بس مة بسد 

بتوقيع  الشركة  تلتزم  التوقيع: 

املسير،السيد بس مة وفق مقتري ت 
الق نو8  من   18 و  ر1  الفصلي8 

األس �صي للشركة.

تم تنفيذ اإلجراءات الق نونية في 

البير ء  ب لداض  التج ض0ة  املحكمة 

تحت ضقم التسجي2 5)90ر5

429 P

 DAR SRAGHNA  SARL AU 
املقر االجتم عي:   ر1زنقة  القص ض 

الط بق 5 ضقم 10 املع ض0ف 

الداض البير ء

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
ق نو8  تحر0ر  تم   ،(0(0 يونيو   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  بس �صي، 

وحيد،  شر0ك  ذات  محدودة 

خ صي ته  ك لت لي:

DAR SRAGHNA   :التسميـة

األمالك  شراء  و  بيع  املوضوع: 

العق ض0ة .

املقر االجتم عي: ر1 زنقة  القص ض 
الداض  املع ض0ف   10 ضقم   5 الط بق 

البير ء

املـــدة: 99 ع م .
 100.000 في  حدد  املـ ل:  ضبس 

دضهم، مقسمة إلى 1000 حصة بم ئة 

دضهم للحصة الواحدة، وزعت ك لت لي

- السيد عبد العز0ز البني8  بمبلغ 

قيمته 1000 حصة اجتم عية.

للسيد  التسيير  اسند   : التسييـر 

عبد العز0ز البني8. 

من ف تح ين ير إلى  السنة امل لية:  

1ر دجنبر.

لالحتي طي الق نوني   5  % األضبـ ح: 

و الب قي يوضع تحت تصرف الشرك ء.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 

البير ء ب لداض  لالستثم ض   الجهوي 

ضقم  تحت  التج ضي  والسج2 

.86(971
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 LW7  SARL AU 
املقر االجتم عي:   ر1 زنقة  القص ض 

الط بق 5 ضقم 10 املع ض0ف الداض 

البير ء

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 
ق نو8  تحر0ر  تم   ،(0(0 يونيو   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  بس �صي، 

وحيد،  شر0ك  ذات  محدودة 

خ صي ته  ك لت لي:

LW7   :التسميـة

األمالك  شراء  و  بيع  املوضوع: 

العق ض0ة 
املقر االجتم عي: ر1 زنقة  القص ض 
الداض  املع ض0ف   10 ضقم   5 الط بق 

البير ء

املـــدة: 99 ع م .
   100.000 في  حدد  املـ ل:  ضبس 

دضهم، مقسمة إلى 1000 حصة بم ئة 

دضهم للحصة الواحدة، وزعت ك لت لي

- السيد عبد العز0ز البني8  بمبلغ 

قيمته 1000 حصة اجتم عية.

للسيد  التسيير  اسند   : التسييـر 

عبد العز0ز البني8. 

من ف تح ين ير إلى  السنة امل لية:  

1ر دجنبر.

لالحتي طي الق نوني   5  % األضبـ ح: 

و الب قي يوضع تحت تصرف الشرك ء.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 

البير ء  ب لداض  لالستثم ض   الجهوي 

ضقم  تحت  التج ضي  والسج2 

.86(505

431 P

 شركة ني بات
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشر0ك وحيد

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

بت ض0خ واملسج2   (0(( ين ير   6 

ب ت«  »ني  لشركة   (0(( ين ير   11

ش.م.م ش.و.

التسمية : شركة ني ب ت ش.م.م.

املوضوع : يتعلق نش ط الشركة

مق ول في جميع بعم ل البن ء.

املدة : 99 سنة.

الحر0ة  زنقة   10  : الرئي�صي  املقر 

الط بق الث لث شقة 5 الداض البير ء.

 100.000 في  حدد   : الربسم ل 

حصة من   1000 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 100 دضهم للواحدة مرقمة من 1 

إلى 1000 مقسمة ك لت لي :

 1000 الروكي  نوضالدين  السيد 

حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 

لبط قة  الح م2  الروكي  نوضدين 

.Y95631 التعر0ف الوطنية ضقم

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

 (0(( ين ير   (8 بت ض0خ  البير ء 

واملسج2 ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 

05ر0ر5 الداض البير ء.

432 P

 SMART ELECTRICAL
 ENGINEERING” SARL

مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم  في2022-03-17، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة  و ذات املميزات الت لية:

 SMART ELECTRICAL : التسمية

ENGINEERING SARL

الكهرب ء  : غرض الشركة:  الهدف 

الصن عية

املقر االجتم عي : تم إنش ء املكتب 
الرئي�صي في )1 زنقة الس ض0ة بن زنيم 

الط بق ر شقة ر حي النخي2 - الداض 

البير ء.

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 

االجتم عي محدد  في  100.000 دضهم 

اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100 دضهم للواحدة، مكتتبة 

و محرضة ب لك م2 و موزعة لف ئدة :

50 حصة  السيد له ل العثم 8   -

اجتم عية

العز0ز                عبد  حداجي  السيد   -

50 حصة اجتم عية

املجموع: 1000 حصة اجتم عية

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.

من  اعتب ًضا  تعيينه  تم   : التسيير 

اآل8 كمدير وحيد لفترة غير محدودة:

- السيد لهالل عثم 8 من مواليد 

الداض  في  مقيم   ،19/02/1988

ف تح،  ح ج  تجزئة   (0 البير ء، 
مغربي  بولف ،   ،( الط بق   ،1 زنقة 

الوطنية  للبط قة  ح م2  الجنسية، 
.BK359610 ضقم

ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  التج ضي 

8081ر5،  تحت ضقم  ب لداض البير ء 

تحت   ،28-03-2022 بت ض0خ  
ضقم)81908

ملخص قصد النشر

433 P
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DOMAINE ASSABAH
 SARL AU 

تأسيس
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
البير ء   ب لداض   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحم2  وحيد  بشر0ك  محدودة 

الخص ئص الت لية:
 DOMAINE التسمية: 

    ASSABAH SARL AU
ذات  شركة  الق نوني:  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد. 
ش ضع مرس السلط 8   (6  : املقر 

الط بق األول الشقة ر.
الهدف:

• تدبير املستغالت الفالحية
واستراد  وتصدير  إنت ج   •

الحوامض والخرر
وشراء  وبيع  واستراد  تصدير   •
الفالحية  املنتوج ت  وتوزيع 
للخرر  ع مة  الفالحي  والتخصيب 
والحليب  اللحوم  وانت ج  والحبوب 

واألجب 8 و غيره .
بصفة ع مة مختلف العملي ت   •
والصن عية،  وامل لية،  التج ض0ة، 
عالقة  له   التي  واملنقولة  والعق ض0ة 
ب لهدف  مب شرة  غير  بو  مب شرة 

االجتم عي للشركة.  
ت ض0خ  إبتداءا من  سنة   99 املدة: 

التأسيس النه ئي.
طرف  من  الشركة  تسير  اإلداضة: 
السيد  ضشيد موز8  ملدة غير محددة.
إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

1ر دجنبر من ك2 سنة.
ضبسم ل الشركة:  100.000 دضهم 
واحدة  ك2  حصة   1000 إلى  مقسم 
بقيمة 100 دضهم يحرض ب لك م2،  كم  
يلي السيد ضشيد مو8  1000 حصة. 

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
لالستثم ض  الجهوي  ب ملركز  الق نوني 
م ضس   08 بت ض0خ   البير ء  ب لداض 
ب لسج2  الشركة  تقييد  وتم   (0((
ضقم  تحت  البير ء  ب لداض  التج ضي 

7561ر5.
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 SOTRABLANCA
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شر0ك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي محرض بت ض0خ 

شركة  تأسيس  تم   08/03/2022

ذات الخص ئص الت لية:  

الشك2 الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر0ك وحيد   

 : اإلجتم عي  اإلسم 

SOTRABLANCA

الهدف اإلجتم عي :

الع مة  األشغ ل  في  املق ولة   -

والبن ء.

املق ولة في جميع بعم ل البن ء   -

الع مة وهندسة البن ء املدني والطالء 

والحديد  والنج ضة  امل ئي  والعزل 

بشك2  املتعلقة  األعم ل  وجميع 

مب شر بو غير مب شر بتشييد املب ني.

من بعم ل  جميع بعم ل البن ء   -

داخلية  وتشطيب ت  إنش ئية 

وخ ضجية.

- ك فة األعم ل الكهرب ئية الع مة. 

الكهرب ئية  األنظمة  وتركيب  إنت ج 

واله تفية وبي شبكة اتص الت.

الصحية  املرافق  تركيب   -

بنظمة  وتركيب  وإنت ج  والسب كة 

التدفئة والتكييف.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   -

وتأجير جميع املواد وآالت البن ء.

املقر االجتم عي : االزهر تجزئة 08 
الط بق   8 الشقة   150 ر عم ضة  زنقة 

الث ني البرنو�صي الداض البير ء.  

املدة  : 99 سنة من ت ض0خ التسجي2 
في السج2 التج ضي

الشر0ك الوحيد :

السيد الشيتة بحمد 5000 حصة 

إجتم عية  

 500.000  : اإلجتم عي  الربسم ل 

حصة   5000 إلى  مقسم  دضهم 

دضهم   100 فئة  من  إجتم عية 

للواحدة

التسيير : تم تعيي8 السيد الشيتة 

بحمد كمسير ملدة غير محدودة. 

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

ضقم  تحت  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

5ر8196 بت ض0خ 30/03/2022.
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GTM SERVICES
SARL

شركة محدودة املسؤولية

ضبسم له  : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي : 86 ش ضع 

الزضقطوني الط بق الث لث الشقة 

ضقم 6 الداض البير ء

السج2 التج ضي : 6555ر5

الداض البير ء

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤضخ ب لداض 

تم   (0(( فبراير   15 بت ض0خ  البير ء 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخص ئص الت لية :

 GTM SERVICES  : التسمية 

SARL

داخ2  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب وخ ضجه لف ئدته  بو للغير ب :

مق ولة نج ضة األملنيوم املعذ8 او 

.PVC

املدة : 99 سنة.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1ر ديسمبر من ك2 سنة.

ش ضع   86  : االجتم عي  املقر 

الشقة  الث لث  الط بق  الزضقطوني 

ضقم 6 الداض البير ء.

ضبسم ل  تحديد  تم   : امل ل  ضبس 

دضهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

مكتتبة  للحصة،  دضهم   100 بقيمة 

ومحرضة ب لك م2 موزعة بي8 الشرك ء 

كم  يلي :

 500 بوعص بة  املهدي  السيد 

حصة اجتم عية بي 50.000 دضهم.

 500 خيبر  الرزاق  عبد  السيد 

حصة اجتم عية بي 50.000 دضهم.

التسيير : تم تعيي8 السيد املهدي 
 BK324224 و  ت  ب  بوعص بة 
و  ت  ب  خيبر  الرزاق  عبد  والسيد 
كمسيرين للشركة ملدة   HA133552
الشركة  تصبح  كم   محددة،  غير 
السيد  من  مزدوج  بتوقيع  ملزمة 
املهدي بوعص بة والسيد عبد الرزاق 

خيبر.
والتسجي2  الق نوني  اإليداع  تم 
الجهوي  ب ملركز  التج ضي  ب لسج2 

لالستثم ض ب لداض البير ء.
السج2 التج ضي : 6555ر5 الداض 

البير ء.
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HOME GENETRAV
ش.ذ.م.م

املقر االجتم عي : ضقم ر1 ش ضع 
إبراهيم الروداني زنقة بحمد املج طي 

إق مة األلب الط بق األول ضقم 8 
املع ض0ف الداض البير ء

بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب لداض 
 ،(0(( ين ير  ر  بت ض0خ  البير ء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
والخص ئص  ب ملميزات  املحدودة 

الت لية :
HOME GENETRAV  : التسمية 

ش.ذ.م.م
: مق ول مختلف األعم ل  الغرض 
واإلنع ش  والبن ء  واإلنش ءات 

العق ضي.
ش ضع  ر1  ضقم   : االجتم عي  املقر 
إبراهيم الروداني زنقة بحمد املج طي 
 8 ضقم  األول  الط بق   - األلب  إق مة 

املع ض0ف الداض البير ء.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إنش ء الشركة.
يتكو8   : االجتم عي  الربسم ل 
 100.000 من  االجتم عي  الربسم ل 
حصة   1000 إلى  مقسم  دضهم 
اجتم عية بقيمة 100 دضهم للحصة، 
على  موزعة  الواحدة  االجتم عية 
حصة   500 ضواح  حمزة  السيد 
اجتم عية والسيد املخت ض لطفي 500 

حصة اجتم عية.
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يتم تسيير الشركة من   : التسيير 
والسيد  ضواح  حمزة  السيد  طرف 
املخت ض لطفي ملدة زمنية غير محددة.

بكت بة  والتسجي2  اإليداع  تم 
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
البير ء بت ض0خ 8) ين ير ))0) تحت 

السج2 التج ضي ضقم 89)0ر5.
من بج2 االستخالص والبي 8
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 KARIB FISH S.A.R.L
في  مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم   ،24/02/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة  و ذات املميزات الت لية:
 KARIB FISH S.A.R.L  : التسمية

الهدف : - ت جر سمك.
6) ش ضع ميرس   : املقر االجتم عي 
الداض  ر  شقة   1 الط بق  سلط 8 

البير ء
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 
االجتم عي محدد  في 100.000 دضهم 
اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100 دضهم للواحدة، مكتتبة 

و محرضة ب لك م2 و موزعة لف ئدة :
• السيد  قرب ل كر0م مس هم نقدا  

500 سهم
السيد ابن التومي عبد الكر0م   •

مس هم نقدا  500 سهم
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
التسيير  : تم تسير اإلداضة ملدة غير 

محدودة بم  يلي:
• السيد قرب ل كر0م مدير مس عد 

املدير
السيد ابن التومي عبد الكر0م   •

مس عد املدير
ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ضي لدى املحكمة التج ض0ة ب لداض 
 ،21/03/2022 بت ض0خ   البير ء، 

تحت ضقم 7ر5 079.
ملخص قصد النشر
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YASNA  SARL AU
تأسيس

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

البير ء   ب لداض   29/09/2003

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحم2  وحيد  بشر0ك  محدودة 

الخص ئص الت لية:

YASNA .التسمية : يسن

ذات  شركة  الق نوني:  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد. 

زنقة  الكتبية  اق مة  املقر: 

ابوعب س العزفي مع ض0ف .

الهدف: ائتم نية

ت ض0خ  إبتداءا من  سنة   99 املدة: 

التأسيس النه ئي

طرف  من  الشركة  تسير  اإلداضة: 

السيد فؤاد الداضي ملدة غير محددة.

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

1ر دجنبر من ك2 سنة.
ضبسم ل الشركة: 100.000 دضهم.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

لالستثم ض  الجهوي  ب ملركز  الق نوني 

ب لداض البير ء بت ض0خ    15/10/2003 
التج ضي  ب لسج2  الشركة  تقييد 

ب لداض البير ء تحت ضقم 5))6)1.
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RESTAURATION DJEBHA –

SARL  AU
ضبسم له : 100.000 دضهم

مقره  االجتم عي: 77 زنقة محمد 

سميحة الط بق 10 ضقم 57 الداض 

البير ء

السج2 التج ضي 8587ر5

إعال8 التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤضخ بت ض0خ 

شركة  تأسيس  تم   10/03/2022

محدودة املسؤولية ذات املواضف ت 

الت لية:

 RESTAURATION التسمية: 

      DJEBHA –SARL AU

الهدف. استيراد و تصدير و توزيع 

بجزاء السي ضات.

املدة: 99 سنة

السنة االجتم عية: من ف تح ين ير 

إلى 1ر دجنبر من ك2 سنة
مقره  االجتم عي: 77 زنقة محمد 
الداض   57 ضقم   10 الط بق  سميحة 

البير ء
ضبسم ل  تحديد  تم  امل ل:  ضبس 

دضهم مقسمة   100.000 الشركة في 

بقيمة  اجتم عية  حصة   1000 ل 

100 دضهم للحصة، مكتتبة و محرضة 

ب لك م2. 

التسيير: تم تعيي8 السيد احسي8 

غير  ملدة  كمسيروحيد  بوحنيني 

محددة مع بوسع الصالحي ت 

التسجي2  و  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة التج ز0ة 

ب لبيص ء  بت ض0خ 2022-03-31 تحت 
ضقمر81971     

السج2 التج ضي: 8587ر5
لإلش ضة و البي 8
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BIM BAM BOUM SARL AU
 تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم   ،16-03-2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة.  و ذات املميزات الت لية:

 BIM BAM BOUM  : التسمية 

SARL AU

الهدف : غرض الشركة في املغرب 

الشركة  غرض  البلدا8:  جميع  وفي 

سواء في املغرب بو في الخ ضج.

• بعم ل البيع ب لتجزئة في املت جر 

املتخصصة.

املت جر  في  املالبس  تج ضة   •

املتخصصة

املت جر  في  املجوهرات  تج ضة   •

املتخصصة

املع مالت  جميع  بعم،  وبشك2 

امل لية والتج ض0ة والصن عية املتعلقة 

ب ألوضاق امل لية التي قد تكو8 مرتبطة 

بأي من األهداف املذكوضة بعاله بو بي 

بهداف بخرى مم ثلة بو ذات صلة.

ش ضع   59  : االجتم عي  املقر 
الط بق  الزهوض  إق مة  الزضقطوني 

الث من ضقم 8)
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 
10.000 دضهم  في   االجتم عي محدد  
100 حصة اجتم عية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للواحدة،  دضهم   100 فئة  

ومحرضة ب لك م2 و موزعة لف ئدة :
 DORIS Melissa Laure السيدة 

100  حصة اجتم عية
املجموع : 100 حصة اجتم عية

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
السيدة    تعيي8  تم   : التسيير 
Doris Melissa Laure من الجنسية 
 1988 9) م ضس  الفرنسية ، ولدة في 
في س نت ج نجيلي ، وتقيم في 6 ب ، 
0ر176   ، ش ضع م كسيم ديفر0وكس 
ال فلوت ، فرنس  ، ح م2 جواز السفر 
ضقم ay 5970917 ، تم تعيينه  مسيرة 

للشركة، لفترة غير محدودة
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
بت ض0خ   البير ء،  ب لداض  التج ض0ة 
 81808( ضقم  تحت   ،21-03-2022

ب لسج2 التج ضي 6691ر5
ملخص قصد النشر
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 SOCIETE MZK 
PROMOTION SARL AU

RC N° 537183
مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم  في14/02/2022، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة.  و ذات املميزات الت لية:
 SOCIETE MZK  : التسمية 

PROMOTION SARL AU
الشركة  من  الغرض   : الهدف 
واملب ني  األضا�صي  جميع  هو:تطو0ر 
الحرر0ة بو الر0فية ، وشراء ، وتأجير 
الحرر0ة املمتلك ت  وتأجير جميع   ، 
العق ضي  والتطو0ر   ، الر0فية  بو   
وبيع   ، للمب ني السكنية بو التج ض0ة 

بو  كلًي   والعق ضات  امللكية  حقوق 

جزئًي  ؛
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بنواع  جميع  وتصدير  استيراد 
املستلزم ت،  املعدات،  (املواد، 

املنتج ت، امللحق ت  األدوات.
(شركة  والخدم ت:  األشغ ل 

جميع الحرف
زنقة سر0ة ابن   : املقر االجتم عي 
زونيم الط بق ر الشقة ر حي النخي2
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 
االجتم عي محدد  في  100.000 دضهم 
اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100.دضهم للواحدة، مكتتبة 

و محرضة ب لك م2 و موزعة لف ئدة :
السيد بيت عبد هللا محمد   1000 

سهم
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
بيت  السيد  تعيي8  تم   : التسيير 

عبد هللا محمد مسيرا للشركة
ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ضي لدى املحكمة التج ض0ة ب لداض 
 ،22/03/2022 بت ض0خ   البير ء، 

تحت ضقم818501
ملخص قصد النشر
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AES GROUPE
مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى  بنه 
بمكتب  املسج2   04/02/2022 في 
تم ضة   للصخيرات  التنبر  و  التسجي2 
تأسست   28/02/2022 بت ض0خ 
املحدودة   املسؤولية  ذات  الشركة 

ب ملميزات الت لية :
         AES GROUPE   : التسميــــة

  SARL   :الشك2 الق نوني
دضهم   100.000   : الربسم ل 
1000 حصة إجتم عية  موزعة على  
بحسب  100 دضهم للحصة الواحــدة. 

الشركـــ ء :     
- املهدي حســـــــــــو8         500 حصة 

إجتم عية 
- التروفي خديجـــــــــــة    500      حصة 

إجتم عية.

عهد بتسييـــر الشركة   : التسييـــــــــــر 

ملدة غير   ، إلى السيد املهدي حسو8 

محدودة

تهدف     : االجتمــــــ عي  الغــــــــرض 

الشركة ب ألس س إلى استغالل مكتب 

التدقيق،   و  البحت  و  للدضاس ت 

البن ء  بشغ ل  و  املعم ض0ة  الهندسة 

التتبع و الدضاسة   ، واألشغ ل الكبرى 

و البحت  و التدقيق و إنج ز املش ضيع  

،   وعموم  جميع العملي ت التج ض0ة 

امل لية الصن عية العق ض0ة التي تهدف 

تطو0ر  إلى  مب شرة  غير  بو  مب شرة 

نش ط الشركة بو تقدمه .  

الشقة ضقم     : املقـــــــر االجتمـــــــــــــــ عي 

مرس  ق دض،  عم ضة  األول  الط بق   8

الخير تم ضة .

الق نوني  اإليداع  تم  وقد  هـــــذا 

لدى املحكمة االبتدائية بتم ضة بت ض0خ 

06/04/2022 تحت عدد 6ر78
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MERRYWOOD SARL
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم   ،2021-03-08

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة و ذات املميزات الت لية:

 MERRYWOOD  : التسمية 

SARL

املنتج ت  تصنيع   : الهدف 

الخشبية
ابن  زنقة   8  : االجتم عي  املقر 

 1 الط بق  ض0ح نة،   إق مة  جلج2، 

الشقة 1، حي املستشفي ت، 0100)، 

الداض البير ء.

ت ض0خ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 

االجتم عي محدد  في 500.000 دضهم 

اجتم عية  حصة   5000 إلى  مقسم 

من فئة 100 دضهم للواحدة، مكتتبة 

و موزعة ك لت لي: 

- 8.800 حصة لف ئدة : السيوطي 

عبد الفت ح.

:عسلي  لف ئدة  حصة   (00  -
مليكة.

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
تعيي8  تم   : التسيير 
الفت حمسيرا  عبد  السيدالسيوطي 

للشركة
ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 
البير ء،  ب لداض  لالستثم ض  الجهوي 
ب لسج2   ،30-03-2022 بت ض0خ 

التج ضي تحت ضقم 8517ر5.
ملخص قصد النشر
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MA CUISINE ARG
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بربسم ل : 100.000 دضهم
السج2 التج ضي ضقم : 7)81)1
مقره  االجتم عي : ضقم 611 ازلي

ش ضع العيو8، مراكش
تأسيس

املؤضخ  تأسي�صي  عقد  بمقت�صى 
املسج2   (0(( م ضس   (1 بت ض0خ 
تأسيس  تم   (0(( م ضس   (8 بت ض0خ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخص ئص الت لية :
 MA  : االجتم عية  التسمية 

CUISINE ARG
املوضوع االجتم عي :

بيع، شراء وتركيب جميع األجهزة 
الكهرب ئية واألدوات املنزلية.

ت جر.
االستيراد والتصدير.

مقره  االجتم عي : ضقم 611 ازلي، 
ش ضع العيو8، مراكش.

ضبس امل ل : يحدد ضبسم ل الشركة 
 1000 دضهم مقسم إلى   100.000 في 
حصة ب 100 دضهم للحصة الواحدة 

محرضة ك ملة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

ك2 من :
السيد إبراهيم اضكراك املقيم في 
79 مراكش  تجزئة سع دة از0كي ضقم 
 : ضقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

.EB10609

في  املقيم  اضكراك  مروا8  السيد 

79 مراكش  تجزئة سع دة از0كي ضقم 

 : ضقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

.EE818506

في  املقيم  اضكراك  السيد ضضوا8 

79 مراكش  تجزئة سع دة از0كي ضقم 

 : ضقم  الوطنية  للبط قة  الح م2 

.EE68808ر

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من ت ض0خ تأسيسه .

تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش 

تحت ضقم : 70ر8ر1.

445 P

 LHRIZI INVEST
شركة محدودة املسؤولية بشر0ك 

واحد

 ضبسم له  100000.00 دضهم

و مقره  اإلجتم عي الك ئن ب 5 ش ضع 
عبد هللا ابن ي سي8 عم ضة بلدو8 

الط بق 5 الرقم 5   الداض البير ء

تأسيس  شركة 
تم تأسيس  بمقت�صى عقد عرفي  

بشر0ك  املسؤولية   محدودة  شركة 

واحد ذات املميزات الت لية :

الشك2 : شركة محدودة املسؤولية  

بشر0ك واحد .

.LHRIZI INVEST : االسم

تسو0ق  بنزين؛  محطة    : الهدف 

توزيع   - الخدمة  ومحط ت  الوقود 

املنتج ت البترولية.  

تجزئة  ضشيد  موالي  حي   : املقر 

  1 ضقم  مح2    961 عم ضة  الفر2 

الداض البير ء.

املدة: 99 سنة ابتداء من إنش ءه .
 100.000  : الشركة  ضبسم ل 

دضهم.

الحصص العينية: 

  100.000 السيد : حص د محمد  

1000 حصة اجتم عية   : دضهم يعني 

بقيمة 100 دضهم للحصة.
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دضهم يعني   100.000   : املجموع 

1000 حصة اجتم عية . بقيمة 100 

دضهم للحصة.

من  ابتداء  االجتم عية:  السنة 

ف تح ين ير إلى 1ر من دجنبر.

حص د  السيد  الشركة:  مسيرو  

محمد  

ب ملركز   الق نوني  اإليداع  تم 

البير ء  ب لداض  لالستثم ض   الجهوي 
الكبرى  

السج2 التج ضي ضقم 1)76ر5.
لإلش ضة والبي 8 
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GE PRODUCTION
RC : 536123

تأسيس شركة
في  مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم   ،03-03-2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة  و ذات املميزات الت لية:

GE PRODUCTION : التسمية

سواء   ، الشركة  غرض   : الهدف 

بشك2   ، الخ ضج  في  بو  املغرب  في 

عن  وب ألص لة  مب شر  غير  بو  مب شر 

نفسه  وب لني بة عن الغير:- استيراد / 

بو عم2   / تصدير وتوزيع بي فيلم و 
وبيع جميع حقوق  ؛- شراء  سينم ئي 

بعم ل سينم ئية والعروض 

اإلنت ج  التصميم،  الدضاسة،   -

 - التنفيذ،  التطو0ر،  اإلبداع، 

واإلداضة،  واالستغالل،  التثبيت، 

والتصدير    ، واالستيراد  والوس طة، 

البيع   وإع دة  والبيع،  والشراء، 

حق  بي  استئج ض  بو  والتوزيع، 

والتوض0د،  واملواد،  واإلنت ج، 

البرامج  بو  واملعدات   واألدوات، 

بو بي �صيء في مج ل الترفيه والتسلية 

والسينم  واملسرح واملوسيقى والفن 

به   املرتبطة  الحرف  بو  ع م  بشك2 

من بي نوع بو بأي شك2 من األشك ل  

جميع  تحقيق  هذا  في  ذلك  في  بم  

الخدم ت.

والصي نة  التركيب  بعم ل  بو 

والتطو0ر  واالستش ضات  والتدض0ب 

واملف هيم  األعم ل  إلى  ب إلض فة 

والشبك ت  والحلول  واألنظمة 

واألم كن ، مع تعيي8 موظفي8 في هذا 

املج ل ؛- تحر0ر التسجيالت الصوتية 

وتسجيالت الفيديو.- تسجي2 البرامج 

دعم  بي  على  الفيديو  وبشرطة 

املستقب2.-  وفي  اآل8  حتى  معروف 

توزيع التسجيالت الصوتية والفيديو 

اآل8  حتى  معروف  وسيط  بي  على 

املنتج ت  تصنيع  ؛-  املستقب2  وفي 

املنتج ت  توزيع   / بيع  ؛-  املشتقة 

املسرح  وتأجير  إداضة  ؛-  املشتقة 

واملس ح ت الفنية.
ضع ية   / االتص ل   / الترو0ج   -

جوالت  تنظيم  ؛-  الفنية  املصنف ت 

اإلق م ت  تنظيم  ودولية.-  وطنية 
الفنية في الفنو8 املسرحية والفنو8 

 / الطع م  تقديم  البصر0ة.بنشطة 

البر ئع.-  نق2  ؛-  الطع م  تقديم 

بنشطة نشر الفن.

لهذا  وكنتيجة   ، وعموًم    

ضبط  سيتم   ، املؤس�صي  الغرض 

التج ض0ة بو  امل لية  املع مالت   جميع 

املنقولة  بو  املدنية  بو  بو الصن عية   

بو غير املنقولة ، بشك2 مب شر بو غير 

مب شر ، كلًي  بو جزئًي  ، بأحد األشي ء 

بو تط بقه  بو يكو8 له  نفس ال�صيء 

ب إلض فة  بو  به  بو مرتبط  ب ملوضوع 

بتحقيق  ب8 يسمح  يحتم2  ذلك  إلى 

غرضه بو تطو0ر بنشطة الشركة بأي 

شك2 من األشك ل.

البير ء،  الداض   : املقر االجتم عي 
اق مة  ضقرق   زنقة  بوضجو8،   حي 

الط بق   ،1 ضقم  شقة  لكوضنيش، 

األض�صي، عم ضة ).

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 

االجتم عي محدد  في  100.000 دضهم 

اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100.دضهم للواحدة، مكتتبة 

و محرضة ب لك م2 و موزعة لف ئدة :

: SR CAPITAL sarl -
 900 حصة اجتم عية

- السيد الشقراوي حكيم : 
100 حصة اجتم عية

املجموع:    1000 حصة اجتم عية
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
من خالل عدم التقيد   : التسيير 
يتم تعيينه   ، 17 بعاله  بأحك م امل دة 
كمدير للشركة ملدة ثالث (ر) سنوات 
ك ملة ومتت لية تبدب من ت ض0خ التوقيع 

على هذا:
من  حكيم  الشقراوي  السيد 
ب لقنيطرة،   27/11/1982 مواليد 
للبط قة  ح م2  الجنسية،  مغربي 
مقيم في   ،BE770333 الوطنية ضقم 

)1 ش ضع املنزيز ، املع ضف.
ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ضي لدى املحكمة التج ض0ة ب لداض 
،14-03-2022 بت ض0خ   البير ء، 

 تحت ضقم 7)8175.
ملخص قصد النشر
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GLOBAL CINEMA MAROC
RC : 536125
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم   ،03-03-2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة.  و ذات املميزات الت لية:
 GLOBAL CINEMA  : التسمية 

.MAROC SARL
الهدف : غرض الشركة ، سواء في 
بشك2 مب شر   ، املغرب بو في الخ ضج 
نفسه   عن  وب ألص لة  مب شر  غير  بو 

وب لني بة عن الغير:
- تشغي2 بي ص لة سينم .

بو  بي مؤسسة عرض  تشغي2   -
ترفيه ؛

إنت ج وتوزيع بي فيلم بو عم2   -
سينم ئي ؛

- شراء وبيع جميع حقوق األفالم 
والعروض بو الترفيه السينم ئي ؛

- الدضاسة ، والتصميم ، واإلنج ز، 
 ، والتنفيذ   ، والتطو0ر   ، واإلبداع 
 ، والشراء   ، واإلداضة   ، واالستغالل 
بو التأجير البسيط بو إداضة   ، والبيع 

اإليج ض.
ق عة  بو   / و  عرض  بو  سينم    -

ترفيه بأي شك2 من األشك ل ،
تقديم   / بنشطة تقديم الطع م   -

الطع م ؛
وعموًم ،  الفني.  النشر  بنشطة   -
املؤس�صي  الغرض  لهذا  وكنتيجة 
املع مالت  جميع  ضبط  سيتم   ،
بو  الصن عية  بو  التج ض0ة  بو  امل لية 
 ، املدنية بو املنقولة بو غير املنقولة 
كلًي    ، مب شر  غير  بو  مب شر   بشك2 
يكو8  بو   ، بأحد األشي ء   ، بو جزئًي  
له  نفس ال�صيء بو تط بقه ب ملوضوع 
ذلك  إلى  ب إلض فة  بو  به  مرتبط  بو 
غرضه  بتحقيق  يسمح  ب8   يحتم2 
بو تطو0ر بنشطة الشركة بأي شك2 

من األشك ل.
* املقر االجتم عي : الداض البير ء، 
اق مة  ضقرق   زنقة    ، بوضجو8  حي 
الط بق   ،  1 ضقم  شقة   ، لكوضنيش 

األض�صي ، عم ضة ).
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
* الربسم ل االجتم عي : الربسم ل 
االجتم عي محدد  في  100.000 دضهم 
اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100 دضهم للواحدة، مكتتبة 

و محرضة ب لك م2 و موزعة لف ئدة :
: SR CAPITAL sarl -

900 حصة اجتم عية
- السيد الشقراوي حكيم :

100 حصة اجتم عية
املجموع: 1000 حصة اجتم عية

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
من خالل عدم التقيد   : التسيير 
يتم تعيينه   ، 17 بعاله  بأحك م امل دة 
كمدير للشركة ملدة ثالث (ر) سنوات 
ك ملة ومتت لية تبدب من ت ض0خ التوقيع 

على هذا:
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من  حكيم  الشقراوي  السيد 
ب لقنيطرة،   27/11/1982 مواليد 
للبط قة  ح م2  الجنسية،  مغربي 
مقيم في   ،  BE770333 الوطنية ضقم

)1 ش ضع املنزيز ، املع ضف.
الق نوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  التج ضي  ب لسج2 
بت ض0خ   البير ء،  ب لداض   التج ض0ة 

2022-03-14، تحت ضقم 6)8175.
ملخص قصد النشر
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 BEST BUY  شركة
 IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
ضبسم له   100.000 دضهم

املقر االجتم عي : ش ضع عبد الكر0م 
الخط بي ش ضع حس 8 بن مب ضك 
إق مة الخط بية عم ضة ب الدوض 

األول ضقمر   مراكش 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مبرم  عرفي  عقد  على  بن ءا 
تم   ،21/02/2022 بت ض0خ  بمراكش 
وضع الق نو8 األس �صي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ، مميزاته  ك لت لي :

 Best buy immobilier  :التسمية
ش.م.م.

عبد  ش ضع    : االجتم عي  املقر 
بن  حس 8  ش ضع  الخط بي  الكر0م 
ب  عم ضة  الخط بية  إق مة  مب ضك 

الدوض األول ضقمر  مراكش .
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيله   ت ض0خ  من  ابتدءا  ع م    99
ب لسج2 التج ضي م  لم يتم تمديده  

بو حله  قب2 األوا8.
الهدف : الترو0ج العق ضي ، حي زة 
على  تحتوي  بضض  بو  ف ضغة  بضض 
على  والقي م  للهدم  معدة  منشآت 
هذه األضا�صي بعملي ت قطع بو تقسيم 
املستخدمة  اإلنش ءات  جميع  بو 
التج ضي لالستخدام  بو   لإلسك 8 
 بو املنهي بو اإلداضي ؛  استغالل بصول 
الشركة التي يشكله  البيع بو التب دل 
الشخ�صي  االستخدام  بو  اإليج ض  بو 

للقطع واملب ني .

حدد ضبسم ل الشركة  الربسم ل: 

إلى  دضهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

دضهم   100 فئة  من  حصة    1000

كم   الشرك ء  على  قسمت  للحصة، 

يلي:

يوسف،  بوشر0حة  -السيد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
ضقم 7EEر0ر6) : 

50.000  حصة.

-السيد: العمراني محمد، الح م2 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

EA27076 50.000  حصة.

طرف  من  تعيي8  تم  التسيير:  

محمد،  العمراني  السيد:  الشرك ء 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
بوشر0حة  السيد:  و   EA27076 ضقم 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  يوسف، 

الوطنية ضقم 7EEر0ر6) كمتصرف 8 

للشركة ملدة غير محدودة. 

من  : للشركة  امل لية   السنة 

دجنبر من ك2  ين ير إلى غ ية1ر   01  

سنة .

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج ض0ة بمراكش 

عدد   تحت   21/03/2022 بت ض0خ 

8065ر1 ،تحت الرقم الترتيبي 10)ر 

و تحت الرقم التحليلي 817ر)1.

449 P

GOLDEN ANANA  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشر0ك وحيد، ضبسم له   100.000  

دضهم

املقر االجتم عي : ش ضع عبد الكر0م 

الخط بي ش ضع حس 8 بن مب ضك 
إق مة الخط بية عم ضة ب الدوض 

األول ضقمر 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشر0ك الوحيد

مبرم  عرفي  عقد  على  بن ءا 

تم   ،25/02/2022 بت ض0خ  بمراكش 

وضع الق نو8 األس �صي لشركة ذات 

وحيد،  و شر0ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاته  ك لت لي :

    GOLDEN ANANA التسمية:  
ش.م.م.ش.و

عبد  ش ضع   : االجتم عي  املقر 
حس 8 ش ضع  الخط بي   الكر0م 
 بن مب ضك إق مة الخط بية عم ضة ب 

الدوض األول ضقمر.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيله   ت ض0خ  من  ابتدءا  ع م    99
يتم                              لم  م   التج ضي  ب لسج2 

تمديده  بو حله  قب2 األوا8.
وصن عة  بيع    ، تج ضة  الهدف: 
استيراد  اليدو0ة.   املنتوج ت 

و تصدير.
الربسم ل : حدد ضبسم ل الشركة 
إلى  دضهم مقسم   100.000 مبلغ  في 
دضهم   100 فئة  من  حصة   1000
الشرك ء على  قسمت   للحصة، 

 كم  يلي:
 EL MOUTATAOUIA -السيد 
السفر  الح م2 لجواز   ABDELHAQ

: PAF402786 ضقم
 1000 حصة.

 EL السيد  تعيي8  تم  التسيير:  
 MOUTATAOUIA ABDELHAQ
ضقم  السفر  لجواز  الح م2 
للشركة  كمتصرف   ،PAF402786

ملدة غير محدودة. 
من  : للشركة  امل لية   السنة 
1ر دجنبر من ك2  ين ير إلى غ ية   01  

سنة .
اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج ض0ة بمراكش 
عدد  تحت   21/03/2022 بت ض0خ 
الترتيبي  الرقم  تحت  8059ر1، 

08)ر، و الرقم التحليلي 805ر)1.
450 P

PHARMACIE  HAY BALADIA
SARL AU

السج2 التج ضي 8897ر5
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إيداع  تم   ،17/02/2021
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 
املحدودة بشر0ك وحيد ذات املميزات 

الت لية:

 PHARMACIE HAY  : التسمية 
BALADIA

مستوصف  تشغي2   : الهدف 
صيدلية

املقر االجتم عي : 186  زنقة موالي 
إدضيس بلدية الداض البير ء 

من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسه  النه ئي.

الربسم ل   : االجتم عي  الربسم ل 
    8.(80.000 في  محدد   االجتم عي 
حصة   8(.800 إلى  مقسم  دضهم 
دضهم   100 فئة  من  اجتم عية 

للواحدة، مكتتبة و محرضة ب لك م2 
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1ر دجنبر.
السيدة  تعيي8  تم   : التسيير 
فوز0ة فكري مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة
ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ضي لدى املحكمة التج ض0ة ب لداض 
 ،02/04/2022 بت ض0خ  البير ء، 

تحت ضقم 0510)8 .
ملخص قصد النشر

451 P

 COMPRETEX SARL
املقر الرئي�صي:  تجزئة 06  الطر0ق 
الت نو0ة  والد اموض بوسكوضة الداض 

البير ء
الداض البير ء  السج2 التج ضي: 

 881697
التبرع ب ألسهم وتغيير شك2 الشركة

اجتمع   ،(0(( م ضس   (1 في 
شركة  وهي  كومبريتيكس،  شرك ء 
بربسم ل  محدودة  مسؤولية  ذات 
في  بوسكوضة  دضهم،  000.000.ر 
واتخذوا  ع دي  غير  ع م  اجتم ع 

القراضات الت لية:
- املوافقة على التبرع بـ 000) سهم 
للسيد محمد بمي8 لحلو للسيد عبد 
م ل  ضبس  فإ8  وب لت لي،  لحلو.  هللا 
دضهم  000.000.ر  الب لغ  الشركة 
سهم بقيمة  000ر  يتكو8 ح لًي  من 
1000 دضهم لك2 منه  مملوكة ب لك م2 

للسيد عبد هللا لحلو.
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السيد  استق لة  على  املوافقة   -

محمد بمي8 لحلو من منصب املسير 

املش ضك و بصبح السيد عبد هللا لحلو 

املسير الوحيد للشركة؛

وب لت لي تغيير شك2 الشركة من   -

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شر0ك  دات  املسؤولية  محدودة 

واحد؛

- تحيي8 النظ م األس �صي.

- منح الصالحي ت للشكلي ت.

 تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

 0ر م ضس ))0) تحت ضقم 11898
مقتطف و بي 8   

452 P

 AFRICAN HOTEL

DEVELOPMENT TERMINUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

ضبس م ل الشركة 000.000.ر  دضهم

املقر االجتم عي: 6ش ضع حسن 

سكت ني سيدي بليوط

 الداض البير ء

السج2 التج ضي :0891رر

يوم  استثن ئي  محرر  بمقت�صى 

30/12/2021، قرض الشر0ك الوحيد 

 AFRICAN HOTEL« شركة  في 

 »DEVELOPMENT TERMINUS

املعرفة بإسه ب بعاله م  يلي:

من  الشركة  م ل  ضبس  ز0 دة   -

 11.1(8.700 إلى  دضهم  000.000.ر 

 8.1(8.700 بز0 دة  ذلك  و  دضهم، 

 81.(87 بي م  يع دل إنش ء  دضهم، 

الحصص  مجموع  ليصبح  حصة 

87).111 حصة.

للق نو8   7 و   6 البندين  تغيير   -

األس �صي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -

بت ض0خ:   ب لبير ء  التج ض0ة 

15/03/2022 تحت ضقم 817685.

453 P

 AFRICAN HOTEL

 DEVELOPMENT

MOROCCO
شركةمجهولة

ضبسم له  17.143.000,00  دضهم

املقر : 6ش ضع حسن سكت ني

 سيدي بليوط

 الداض البير ء

السج2 التج ضي عدد:8791ر)

يوم  استثن ئي  محرر  بمقت�صى 

الشركة  قرضت   ،15/12/2021

املعرفة بإسه ب بعاله م  يلي:

- استق لة املدير الع م ب لتفو0ض: 

الح م2  الجياللي  بن  هش م  السيد 

 CIN ضقم.  الوطنية  لبط قةالتعر0ف 

 :  N ° Z145767

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

البير ءبت ض0خ:  ب لداض  التج ض0ة 

15/03/2022 تحت ضقم 817688.

454 P

  MAKELEA  ANNASSER

S.A.R.L
ضبس امل ل 100.000.00 دضهم

املكتب املسج2: 75تق طع ش ضع انف  

وزنقة كلوز دي بروف نس الط بق 

الت سع شقة ب108 الداض البير ء

بيع األسهم
ب بوض  ضض   محمد  السيد  ق م 

جميع  ببيع  زهير  سعيدة  والسيدة 

  MAKELEA شركة   في  حصصهم  

ANNASSER  املذكوضة لص لح السيد 

ب بوض  بشرف  والسيد  ب بوض  جم ل 

 (550) ب لك م2  يمثالنهم   اللذين 

بي  للسهم  دضهم   100 بسعر  سهم 

55.000.00 دضهم. ك آلتي: 

- 500 سهم للسيد جم ل ب بوض

- 50 سهم للسيد اشرف ب بوض

األخير  يدفعه  الذي  املبلغ  وهو 

نقًدا.

لربس  الجديد  التوزيع  سيكو8   

امل ل على النحو الت لي:

 50.000 ب بوض  جم ل  السيد   •
دضهم

 50.000 السيد بشرف ب بوض     •
دضهم

مجموع   100.000 دضهم 
• السيد جم ل ب بوض  500 سهم
• السيد بشرف ب بوض 500 سهم

مجموع 1000 سهم
املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
في:  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

24/03/2022 تحت ضقم 8)8188
تعديله   بإيداع  الشركة  ق مت 
البير ء    ب لداض  التج ضي  السج2  في 
الرقم  تحت   24/03/2022 بت ض0خ 

5(9(15
455 P

SOCIETE H O L B E N
 شركة مس همة ضبس م له  60.000ر 

دضهم
الع دية  غير  الع مة  الجمعية  ا8 
  (0(1 دجنبر   (0 بت ض0خ  املنعقدة 
للشركة  املقر االجتم عي  نق2  قرضت 

الى 
 Angle Chemins des Glaïeuls
 et des Pivoines, Ain Sebaa -

Casablanca
س بق   املدينة  بنفس  ك 8  الذي 

67ر، طر0ق الجديدة.
و بذلك عدلت مقتري ت الفص2 

8 من الق نو8 األس �صي.
لدى  الق نوني  االيداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 
ب لداضالبير ء بت ض0خ 1) فبراير ))0)  

تحت ضقم 818ر81. 
456 P

 LES IMMORTELLES 
شركة مدنية بربسم ل 00.000) 

دضهم
املقر الرئي�صي: الداض البير ء - 8، 

س حة االستقالل
تحول الشركة إلى شركة ذات 

مسئولية محدودة
تعيي8 املسير

الجم عية  القراضات  على  بن ًء 
للشرك ء بت ض0خ 06 م يو 1)0) ، تقرض:
تحول الشركة إلى نموذج ذات   -
للق نو8  وفًق   محدودة  مسؤولية 
نفس املقر   ، بنفس الغرض   ،  5-96
تحت   ، امل ل  ضبس  نفس   ، الرئي�صي 

االسم:
 IMMORTELLY  SARL 

التعيي8 كمسير منفرد ملدة غير   -
محدودة من:

العلوي صو�صي،  مليكة  السيدة 
مغربية، ولدت في الداض البير ء ع م 
1986  ح ملة للبط قة الوطنية ضقم
البير ء  ب لداض  املقيمة   B360086
فيال داض ابوش حي   6  ، زنقة الش لة 

الهن .
املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   6 في   ، التج ض0ة ب لداض البير ء 

))0) برقم 807868.
457 P

 CLINIQUE LES CRETES
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ضبسم له   9.000.000 دضهم

املقر االجتم عي : 8)5 عي8 الشق 
ش ضع ب نوضاميك الداض البير ء    

تفو0ت الحصص
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرض 
املنعقد بت ض0خ 12/03/2022 لشركة 

CLINIQUE LES CRETES SARL
م  يلي :

 1(857 تفو0ت  على  املوافقة   -
للسيد  مملوكة  اجتم عية  حصة 
السيد  لص لح  املجيد  عبد  منديلي 
لفشوش  الودغيري  جالل  محمد 
منى  والسيدة  بش ض  زكر0 ء  والسيد 
ف طمة  والسيدة  الدض0دي  ف يزة 

الزهراء ني 8.
 1(857 تفو0ت  على  املوافقة   -
للسيدة  مملوكة  اجتم عية  حصة 
ف تحة واديرك  لص لح السيد محمد 
والسيد  لفشوش  الودغيري  جالل 
ف يزة  منى  والسيدة  بش ض  زكر0 ء 
الزهراء  ف طمة  والسيدة  الدض0دي 

ني 8.
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بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لداض  التج ض0ة  للمحكمة  الربط 
))0) تحت ضقم  9) /ر0/  البير ء، 

0ر8198.
458 P

STE ASSAKER MARBRE 
SARLAU

58 زنقة ابن بطوطة، الداضالبير ء 
اشع ض ب لتعدي2 

الجمع  محرر  بمقت�صى 
في مؤضخ  االستثن ئي   الع م 

 )0  فبراير ))0) تقرض م يلي :
 
ً
اعتب ضا الع م  الجمع  قرض   -
مؤس�صي  اسم  اعتم د  اليوم  من 
 ASSAKER« وهو  للشركة  جديد 

.»MARBRE
االس �صي  النظ م  تحديث   -

للشركة. 
ب لسج2  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  التج ضي 
ابر20   08 بت ض0خ  البير ء،  ب لداض 

))0) تحت ضقم 0089)8.
ملخص قصد النشر

459 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
MAROCAINE AGADIR-

SOUSS  -  ASSIMA
شـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدودة 

ضبس مـ لهـ  100.000 دضهـم
مقرهـ  االجتم عـي : ب لداض البيرـ ء 

8، س حة االستقــــالل
اضاثــــــــة

للشرك ء  جم عي  قراض  بموجب 
بت ض0خ   6) م ضس 1)0)   ف 8 الشرك ء 

قد توصلو بعقد:
- تخصيص  )99 حصة اجتم عية 
السيدة  املرحومة  تملكه   ك نت  التي 

زهرة البلغيتي  العلوي لف ئدة و ضثته .
مقتري ت  عدلت  بذلك  و   -

الفص2 6 و 7 من الق نو8 األس �صي.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 
ب لداضالبير ء بت ض0خ 11 يونيو 1)0)  

تحت ضقم 18))78.
460 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

AZIZAL

شـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدودة 

ضبس مـ لهـ  100.000 دضهـم

مقرهـ  االجتم عـي : ب لداض البيرـ ء 

8، س حة االستقــــالل

اضاثــــــــة
للشرك ء  جم عي  قراض  بموجب 

بت ض0خ   6) م ضس 1)0)   ف 8 الشرك ء 

قد توصلو بعقد:

- تخصيص  )1) حصة اجتم عية 

السيدة  املرحومة  تملكه   ك نت  التي 

زهرة البلغيتي  العلوي لف ئدة و ضثته .

مقتري ت  عدلت  وبذلك   -

الفص2 6 و 7 من الق نو8 األس �صي.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 

ب لداضالبير ء بت ض0خ 11 يونيو 1)0)  

تحت ضقم 17))78.

461 P

 EL KHEIRATY 1

شـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدودة 

ضبس مـ لهـ  10.000 دضهـم

مقرهـ  االجتم عـي : ب لداض البيرـ ء 

8، س حة االستقــــالل

اضاثــــــــة
للشرك ء  جم عي  قراض  بموجب 

بت ض0خ   6) م ضس 1)0)   ف 8 الشرك ء 

قد توصلو بعقد:

- تخصيص  )) حصة اجتم عية 

السيدة  املرحومة  تملكه   ك نت  التي 

زهرة البلغيتي  العلوي لف ئدة و ضثته .

مقتري ت  عدلت  وبذلك   -

الفص2 6 و 7 من الق نو8 األس �صي.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة  املحكمة  ضبط  كت بة 

ب لداضالبير ء بت ض0خ  11 م يو 1)0)  

تحت ضقم 778000.

462 P

فارما سيف
PHARMASAFE SARL

تغيير التسمية
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 (0(( م ضس   15 بت ض0خ  غير الع دي 
لشركة »ف ضم  سيف« شركة محدودة 
دضهم   100.000 املسؤولية ضبسم له  
الحر0ة  زنقة   10 ب  مقره   والك ئن 
تم  الداض البير ء   5 شقة  ر  الط بق 

تقر0ر م  يلي :
بصبحت تسمية  التسمية،  تغيير 
 P R D »ب ض د ميديك«  الشركة هي 

MEDIC عوض »ف ضم  سيف«.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
بت ض0خ   818716 تحت ضقم  البير ء 

ر) م ضس ))0).
463 P

ساني سلمان
SANI-SALMANE SARL AU

تفو0ت حصص
استق لة مسير

تعيي8 مسير جديد
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 
 (0(( م ضس   19 بت ض0خ  غير الع دي 
شركة  سلم 8«  »س ني  لشركة 
الشر0ك  ذات  املسؤولية  محدودة 
دضهم   100.000 ضبسم له   الوحيد 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 
 10 ب  مقره   والك ئن  دضهم،   100
الداض   5 ر شقة  زنقة الحر0ة الط بق 
البير ء واملسجلة ب لسج2 التج ضي 
(الداض البير ء)  5ر)888  تحت ضقم 

تم تقر0ر م  يلي :
 1000 تفو0ت  على  املص دقة 
املعروفي  السيد  طرف  من  حصة 
املعروفي السيد  لف ئدة   محمد 

عبد الع لي.
املعروفي  السيد  استق لة  قبول 
وتعيي8  الشركة  تسيير  من  محمد 

السيد املعروفي عالل مسير جديد.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
بت ض0خ   819818 تحت ضقم  البير ء 

9) م ضس ))0).
464 P

 AZERGAZ

بموجب عقد عرفي مؤضخ ب لداض 

 (0(1 دجنبر   (1 يوم  البير ء 

ومسج2 بنفس املدينة قرضت شركة 

امله م  ذات  شركة   AZERGAZ

   (.(60.000 وضبسم له   بملحدودة 

 97  : في  املقر الرئي�صي   ذات   دضهم، 

ش ضع محمد الخ مس الداض البير ء

م  يلي: 

• مع ينة وف ة السيد امرام ازضوال

املتوفي  حصص  تخصيص   •

حسب نق2 امللكية  لص لح:

شنط ل ازوالي رر75 حصة

• عزله من منصبه كمسير للشركة 

السيد: امرام ازضوال بعد وف ته. 

• تعيي8 مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  ازضوال  جكوب  السيد   -

يوليوز   1 مواليد  من  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  ر195، 

 BE792748 .الوطنية ضقم

السيدة شنط ل ازوالي مغربية   -

م ضس   19 مواليد  من  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  الح ملة   ،1955

 B33199. الوطنية ضقم

• تأكيد تعيي8 مسيرين للشركة : 

مغربي  ازضوال  ميير  السيد   -

 ،19(8 1 م ي  الجنسية، من مواليد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

 B383740 .ضقم

بنحمو  ه ضو8  هنري  السيد    -

ر1  مواليد  من  الجنسية،  مغربي 

لبط قة  الح م2  0ر19،  شتنبر 

 BE653657 التعر0ف الوطنية ضقم

إع دة صي غة النظ م األس �صي   •

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع الق نوني لدى 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

وتحت   06/04/2022 يوم  ب لبير ء 

ضقم ررر0)8.
للنشر والبي 8.

465 P
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 SATCOMA-SATAS

 VOYAGEURS
بموجب عقد عرفي مؤضخ ب لداض 

و   (0(1 دجنبر   (1 يوم  البير ء 

مسج2 بنفس املدينة قرضت شركة 

 SATCOMA-SATAS VOYAGEURS

شركة ذات امله م بملحدودة وضبسم له  

املقر   ذات   دضهم،   60.000.000
بروني  امي2  زنقة   (5 في:  الرئي�صي  

الداض البير ء

م  يلي: 

• مع ينة وف ة السيد امرام ازضوال

املتوفي  حصص  تخصيص   •

حسب نق2 امللكية  لص لح:

شنط ل ازوالي 0006)1 حصة

• عزله من منصبه كمسير للشركة 

السيد: امرام ازضوال بعد وف ته. 

• تعيي8 مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  ازضوال  جكوب  السيد   -

يوليوز   1 مواليد  من  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  ر195، 

 BE792748 .الوطنية ضقم

ازوالي مغربية  -السيدة شنط ل 

م ضس   19 مواليد  من  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  الح ملة   ،1955

 B33199. الوطنية ضقم

• تأكيد تعيي8 مسيرين للشركة : 

مغربي  ازضوال  ميير  السيد   -

 ،19(8 1 م ي  الجنسية، من مواليد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
 B383740 .ضقم

بنحمو  ه ضو8  هنري  السيد    -

ر1  مواليد  من  الجنسية،  مغربي 

لبط قة  الح م2  0ر19،  شتنبر 

 BE653657. التعر0ف الوطنية ضقم

إع دة صي غة النظ م األس �صي   •

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع الق نوني لدى 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

وتحت   06/04/2022 يوم  ب لبير ء 
ضقم )رر0)8.

للنشر والبي 8.

466 P

 KOLOT TAROUDANT

بموجب عقد عرفي مؤضخ ب لداض 

 (0(1 دجنبر   (1 يوم   البير ء 

و مسج2 بنفس املدينة قرضت شركة 

KOLOT TAROUDANT شركة ذات 

  1(.000 امله م بملحدودة و ضبسم له  

 97 في:  الرئي�صي   املقر   ذات   دضهم، 

ش ضع محمد الخ مس الداض البير ء

م  يلي : 

•  مع ينة وف ة السيد امرام ازضوال

املتوفي  حصص  تخصيص   •

حسب نق2 امللكية  لص لح:

شنط ل ازوالي 8) حصة

• عزله من منصبه كمسير للشركة 

السيد: امرام ازضوال بعد وف ته. 

• تعيي8 مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  ازضوال  جكوب  السيد   -

يوليوز   1 مواليد  من  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  ر195، 

 BE792748 .الوطنية ضقم

السيدة شنط ل ازوالي مغربية   -

م ضس   19 مواليد  من  الجنسية، 

التعر0ف  لبط قة  الح ملة   ،1955

 B33199. الوطنية ضقم

• تأكيد تعيي8 مسيرين للشركة : 

مغربي  ازضوال  ميير  السيد   -

 ،19(8 1 م ي  الجنسية، من مواليد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

 B383740 .ضقم

بنحمو  ه ضو8  هنري  السيد    -

ر1  مواليد  من  الجنسية،  مغربي 

لبط قة  الح م2  0ر19،  شتنبر 

 BE653657. التعر0ف الوطنية ضقم

إع دة صي غة النظ م األس �صي   •

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع الق نوني لدى 

التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  كت بة 

وتحت   06/04/2022 يوم  ب لبير ء 

ضقم 0رر0)8.
للنشر والبي 8.

467 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م

 TROFULIGNE SARL D’AU 
طروفيلي8 ش م م بشر0ك وحيد

ضاسم له  15.000 دضهم

عم ضة ب) اق مة ضض  هللا زنقة 

8 الشقة 1 سيدي مومن الداض 

البير ء.

السج2 التج ضي عدد 6.619ر) 

قف2 التصفية 
الع م  الجمع  محرر  بمقت�صى 

في  املؤضخ  للشركة  االستثن ئي 

بمقره   املنعقد  و   21/02/2022

االجتم عي تقرض م  يلي: 

املص دقة على عملية التصفية   -

واإلعال8 عن قفله  

السيدة  الشركة  مصفية  إبراء   -

حبيبة اطروفي اإلبراء الت م

ب لـمحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ضقم   تحت  ب لبير ء  التج ض0ة 

819150 بت ض0خ  25/03/2022.
مقتطف و بي 8 

468 P

H.R MARBRE
SARL

بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة  قرض شرك ء   (0(( م ضس   15

 H.R MARBRE SARL - RC

N°466227 م  يلي :

.H.R MARBRE SARL ح2 شركة

هش م  م مو8  السيد  تحديد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
مري  والسيد   BK303478 ضقم 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  ضضوا8 

الوطنية ضقم BH262575 كمصفيي8 

للشركة.

زنقة   10 الشركة  تصفية  مقر 

سيدي   5 شقة  ر  الط بق  الحر0ة 

بليوط الداض البير ء.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

ضقم  تحت  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

)81867 في ر) م ضس ))0).

469 P

 STE BET MAGHRIB-BETA
INGENIERIE

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشر0ك الواحد

ضبسم له  100.000 دضهم
 LOT AL:املقر االجتم عي

 HADIKA 2 RUE VILLA N 114
CASANLANCA، الداض البير ء

تصفية الشركة
بموجب عقد عرفي مؤضخ ب لبير ء 
الشر0ك  قرض   ،09/02/2022 بت ض0خ 
 GHAZAOUNI الواحدلشركة 
محدودة  شركة   ،MONSSEF
الواحد  الشر0ك  ذات   املسؤولية 

م  يلي :
- تصفية الشركة.

السيد  تعيي8  الشرك ء  قرض   -
للقي م   GHAZAOUNI MONSSEF

ب لتصفية.
- مقر التصفية هو :

 LOT AL HADIKA 2 RUE VILLA
N 114 CASANLANCA

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت  في28/03/2022    ب لبير ء 

عدد 88ر819
470 P

د سكية ش ذ م  م و
شركة  قراض  محرر  بمقت�صي 
بت ض0خ   ( و  م  م  ذ  ش  سكية  د   )
دسكية الشركة   23/03/2021 

 ش ذ م م و م  يلي :
دسكية   املسبق شركة  انحالل   -
دني  حر0ري  مصف لشركة  لتعيي8  

ح م2 بط قة التعر0ف.
مك 8  الشركة  مقر   تحديد   -

.BK 283437التصفية
اق مة  توكي  احمد  زنقة  املقر: 
عروق ط بق ر ضقم ر1 الداض البير ء

وضعه  تم  الق نوني:  اإليداع 
بت ض0خ  ب لبير ء  التج ض0ة  ب ملحكمة 

31/08/2021 تحت ضقم791171    
471 P
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BELOUALDA FISHING
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة  
لشر0ك وحيد

ضبسم له  100.000,00 دضهم
مقره  : حي الوحدة ضقم )168

الداخلة
I - تأسيـــس :

بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إحداث  تم   ،02/03/2022
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األس �صي 

محدودة لشر0ك وحيد.
 BELOUALDA  : التسميــة 
 FISHING SARL A ASSOCIE
مسؤولية  ذات  شـركـة   UNIQUE

محدودة لشر0ك وحيد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحس به   خ ضجه  بو  املغرب  داخ2 

الخ ص بو لحس ب الغير إلى :
مع لجة،  سم ك،  مسمكة، 
البحر  منتوج ت  وبيع  شراء  نق2، 
بجميع  البحري  الصيد  واالسم ك، 

بشك له.
الطري  السمك  وتصدير  استيراد 

واملجمد وفواكه البحر.
مع م2  جميع  واستغالل  خلق 
التحو20  التكييف،  املع لجة، 

وتجميد جميع منتوج ت البحر.
اآلالت  استيراد وتصدير  تسو0ق، 

ولوازم الصيد.
العملي ت  جميع  كذلك 
التي  امل لية  التج ض0ة،  الصن عية، 
مب شرة  غير  بو  مب شرة  عالقة  له  

ب لهدف اإلجتم عي.
: حي الوحدة ضقم  املقر االجتم عي 

)168 - الدخلة.
من ت ض0خ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النه ئـي.
ضبس املـ ل : حدد ضبسم له  في مبلغ 
 100 100.000,00 دضهم مقسم على 
للواحـد  دضهم،    100 حصة من فئة 
الدين  :نوض  الوحيد  الشر0ك  لف ئدة 

بلوالدة.
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : نوض الدين بلوالدة.

ف تـح  من  تبتـدئ   : امل ليـة  السنـة 
ك2  من  دجنبـر  1ر  في  وتنتهـي  ين يـر 

سنـة.
األضبــ ح : %5 لالحتي ط الق نوني.

اإليــداع الق نـونـي :
ب ملحكمـة  الق نـونـي  اإليـداع  تـم 
الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 
عـدد  تحـت   09/03/2022 يـوم 
ضقم  التج ضي  السج2   413/2022

.(0975
للنشر والبي 8

1 C

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NEMED GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
NEMED GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي القسم 
الت ني ضقم ر)1 - 000ر7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر1875

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NEMED GROUP
املش ضكة   : غرض الشركة بإيج ز 

في ضاس م ل جميع انواع الشرك ت.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
000ر7   - ر)1  ضقم  الت ني  القسم 

الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد نيجة املدضج : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد نيجة املدضج عنوانه(ا) حي 
تليال فيال 18ر تيكيو8 80000 اك دير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :
السيد نيجة املدضج عنوانه(ا) حي 
تليال فيال 18ر تيكيو8 80000 اك دير 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 1)0) تحت ضقم 1151.
1I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE RIFIO IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE RIFIO IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 C6 وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ب دس
عم ضة 19-8 - 000)ر الحسيمة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

585ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RIFIO IMPORT-EXPORT
وسيط   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الزضاعية  و  الغذائية  املنتوج ت 

التصجير و االستراد.
ب دس   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الحسيمة  000)ر   - C6 عم ضة 19-4 

املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : البلح جي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد عبد الواحد بش بني : 50) 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
بنتوه مي  الح فظ  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   (50  :

للحصة.
 (50  : بق ش  املنعم  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : البلح جي  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
السيد عبد الواحد بش بني : 50) 

بقيمة 100 دضهم.
 : بنتوه مي  الح فظ  عبد  السيد 

50) بقيمة 100 دضهم.
 (50  : بق ش  املنعم  السيد عبد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد البلح جي عنوانه(ا) 
000)ر  املحودين  ش ضع   108

الحسيمة املغرب.
بش بني  الواحد  عبد  السيد 
املوحدين  ش ضع   10( عنوانه(ا) 

000)ر الحسيمة املغرب.
بنتوه مي  الح فظ  عبد  السيد 
الدين  صالح  ش ضع   101 عنوانه(ا) 

األيوبي 000)ر الحسيمة املغرب.
السيد عبد املنعم بق ش عنوانه(ا) 
الحسيمة 000)ر الحسيمة املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البلح جي عنوانه(ا) 

000)ر  املحودين  ش ضع   108

الحسيمة املغرب

بنتوه مي  الح فظ  عبد  السيد 

املوحدين  ش ضع   10( عنوانه(ا) 

000)ر الحسيمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لحسيمة بت ض0خ 16 نونبر 

1)0) تحت ضقم -.

(I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GOLD RIO EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

GOLD RIO EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي حي املسيرة 

1 عم ضة نظيفة الشقة ضقم ) - 

000ر7 الداخلة املغرب.

تغيير نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

101ر1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(( فبراير   17 املؤضخ في 

نش ط الشركة من »- مم ضسة جميع 

بنشطة تقديم الطع م ؛

- تنظيم وتشغي2 غرف الحفالت.

- تأجير معدات الحفالت.

- تأجير معدات الصوت.

املوسيقية  العروض  تنظيم   -

إلى  ؛«  والفنية والتظ هرات الثق فية 

»- بعم ل متنوعة بو بن ء ؛

- األعم ل اإلنش ئية الع مة وحفر 

اآلب ض.

بعم ل الهندسة املدنية واملب ني   -

السكنية والصن عية وبعم ل الحفر 
والطرق  الصحي  والصرف  الع مة 

والشبك ت املختلفة والطرق وإمدادات 

املي ه والكهرب ء واله تف ؛«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 457/2022.

Iر

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE FRERES.ENN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE MALIKI
ش ضع املسجد ضقم 0) الط بق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

000)5، الرشيدية املغرب

 SOCIETE FRERES.ENN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : زنقة ) 
ضقم 86 ازموض الجديد الرشيدية - 

)00)5 الرشيدية املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر8))1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( ر0 م ضس  املؤضخ في 

 SOCIETE FRERES.ENN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
 86 ضقم   ( زنقة  اإلجتم عي  مقره  

 5(00(  - الرشيدية  الجديد  ازموض 

الزمة  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

اقتص دية .

و عي8:
النج ضي  محسن   السيد(ة) 
ازموض   86 ضقم   ( زنقة  عنوانه(ا)  و 

000)5 الرشيدية  الجديد الرشيدية 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 ( وفي زنقة   (0(( م ضس  ر0  بت ض0خ 
 - الرشيدية  الجديد  ازموض   86 ضقم 

)00)5 الرشيدية املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 141/2022.

8I

SAVOIR EXPERT

PROMO BENHEDDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
PROMO BENHEDDI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 167 
تجزئة الر0 ض حي سيدي بومدين 

صفرو - 1000ر صفرو املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.1885

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(1 يونيو   09 املؤضخ في 
شركة ذات   PROMO BENHEDDI
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ضبسم له   مبلغ  الوحيد 
اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
تجزئة الر0 ض حي سيدي   167 ضقم 
صفرو  1000ر   - صفرو  بومدين 

املغرب نتيجة لح2 مسبق.
و عي8:

حدي  بن  محمد  السيد(ة) 
زالغ  حي  06ر1  ضقم  عنوانه(ا)  و 
بنصف ضصفرو 1000ر صفرو املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
1)0) وفي ضقم 167  بت ض0خ 09 يونيو 
بومدين  سيدي  حي  الر0 ض  تجزئة 

صفرو - 1000ر صفرو املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  االبتدائية بصفرو 

))0) تحت ضقم 125/22.

5I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ALANTE PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
ALANTE PESCA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي موالي 
ضشيد ضقم 01-16 - 000ر7 الداخلة 

املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(889

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :
صدقي  منير  (ة)  السيد  تفو0ت 
700 حصة اجتم عية من بص2 700 
حصة لف ئدة السيد (ة) محمد صدقي 

بت ض0خ )) دجنبر 1)0).
صدقي  سه م  (ة)  السيد  تفو0ت 
00ر حصة اجتم عية من بص2 00ر 
حصة لف ئدة السيد (ة) محمد صدقي 

بت ض0خ )) دجنبر 1)0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ين ير ))0) تحت ضقم 06/2022.

6I

CAF MAROC

CHAWNI WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 CHAWNI WORKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوضود قطعة 6ر6 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر0))5)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHAWNI WORKS

بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء، النج ضة، االلومنيوم.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

طنجة   90000  - 6ر6  الوضود قطعة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد املهدي : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

500 حصة   : السيد خ لد املهدي 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  املهدي  محمد  السيد 

حي مسن نة قط ع الفروسية تجزئة 

طنجة   90000  179 قطعة  املحيط 

املغرب.

السيد خ لد املهدي عنوانه(ا) حي 
 90000  11 ضقم   ( زنقة  الكرزن ية 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  املهدي  محمد  السيد 

حي مسن نة قط ع الفروسية تجزئة 

طنجة   90000  179 قطعة  املحيط 

املغرب.

السيد خ لد املهدي عنوانه(ا) حي 
 90000  11 ضقم   ( زنقة  الكرزن ية 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5757)1.
7I

PREMIUM FINANCE

CASTLE SEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CASTLE SEA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم ر17 
تجزئة السع دة الط بق السفلي 
عم ضة لك ض20 من ضة ر ك9) عي8 
مزواض - 80000 مراكش املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر8ر8.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( )0 م ضس  املؤضخ في 
CASTLE SEA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
تجزئة  ر17  ضقم  اإلجتم عي  مقره  
عم ضة  السفلي  الط بق  السع دة 
 - مزواض  عي8  ك9)  ر  من ضة  لك ض20 
80000 مراكش املغرب نتيجة ل بزمة 

اقتص دية.
و عي8:

و  بمز20  مصطفى  السيد(ة) 
ضقم  ب   ( مراكش مسيرة  عنوانه(ا) 
587 80000 مراكش املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ )0 م ضس ))0) وفي ضقم ر17 
السفلي  الط بق  السع دة  تجزئة 

عي8  ك9)  ر  من ضة  لك ض20  عم ضة 
مزواض - 80000 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8181ر1.
8I

SM SOUTH CAPITAL

MIEIVC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC
MIEIVC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس سلط 8 ط بق 1 شقة ر - 
0006) الداض البير ء املغرب .

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

71ر9)8.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( 8) فبراير  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

خرويش عمر كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81751.
9I

SM SOUTH CAPITAL

MIEIVC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC
MIEIVC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس سلط 8 ط بق 1 شقة ر - 
0006) الداض البير ء املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

71ر9)8.
الع م  الجمع  بمقت�صى 
فبراير   (8 في  املؤضخ  اإلستثن ئي 
الشركة  ضبسم ل  ضفع  تم   (0((
دضهم«   7.500.000« قدضه  بمبلغ 
إلى  دضهم«   7.500.000« من  بي 
طر0ق  عن  دضهم«   15.000.000«
الشركة  ديو8  مع  مق صة  إجراء   :

املحددة املقداض و املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81751.
10I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BADRA MOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
BADRA MOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
غرن طة زنقة ضقم01 عم ضة 07 

الط بق الث ني واد الشي ف - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(1119

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BADRA MOUR
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زضاعة   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

جميع  وإنت ج  وتطو0ر  ومع لجة 

منتج ت  وتسو0ق  البستنة  منتج ت 

األشج ض  زضاعة  وكذلك  البستنة 

وزضاعة الحمري ت وتربية الدواجن 

والخرروات املبكرة ؛

اإلنت ج الزضاعي بجميع بشك له:   -

التشجير ، والزضاعة ، وزضاعة الكروم 

وجميع  املبكرة  والخرروات   ،

املنتج ت األخرى املتعلقة ب لتربية ؛.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 07 عم ضة  ضقم01  زنقة  غرن طة 

000ر7   - الط بق الث ني واد الشي ف 

الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 800  : موضحيم  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : موضحيم  سليم 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ابراهيم موضحيم عنوانه(ا) 

موضحيم  فيال  مز0 نة  زنقة   80

السوي�صي 10000 الرب ط املغرب.

موضحيم  سليم 8  السيد 

فيال  مز0 نة  زنقة   80 عنوانه(ا) 

الرب ط   10000 السوي�صي  موضحيم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

موضحيم  سليم 8  السيد 

فيال  مز0 نة  زنقة   80 عنوانه(ا) 

الرب ط   10000 السوي�صي  موضحيم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 523/2022.

11I

cabinet comptable aziz

NICE ETOILE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

cabinet comptable aziz

) زنقة 8 العهد الجديد ابن امسيك 

، 0850)، الداضالبير ء املغرب

NICE ETOILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 1/ر/5 

ش ضع خليفة بن سم عي2 سيدي 

عثم 8 - 0660) الداضالبير ء 

املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.151699

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

))0) تقرض ح2  16 فبراير  املؤضخ في 

NICE ETOILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

مقره  اإلجتم عي 1/3/5 ش ضع خليفة 

بن سم عي2 سيدي عثم 8 - 0660) 

لح2  نتيجة  املغرب  الداضالبير ء 

الشركة قب2 األوا8.

و عي8:

و  حسن  معطوف  السيد(ة) 

18ر  ضقم  الليموو8  حي  عنوانه(ا) 

الداضالبير ء  )ر)0)  ليس سفة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 1/3/5 وفي   (0(( فبراير   16 بت ض0خ 

سيدي  سم عي2  بن  خليفة  ش ضع 

الداضالبير ء   (0660  - عثم 8 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 9867.

1(I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE SIN HYDRO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش ضع املسجد ضقم 0) الط بق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

000)5، الرشيدية املغرب

 SOCIETE SIN HYDRO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

املق ومة زنقة 19 ضقم 1 الر0ص ني - 

800)5 الرشيدية املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر85)1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 01 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SOCIETE SIN الوحيد  الشر0ك 

مبلغ ضبسم له    HYDRO SARL AU

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اإلجتم عي حي املق ومة زنقة 19 ضقم 1 

الر0ص ني - 800)5 الرشيدية املغرب 

نتيجة ل : مش ك2 اقتص دية.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الر0ص ني   1 ضقم   19 املق ومة زنقة 

800)5 الرشيدية املغرب. 

و عي8:

ح طو�صي  محمد  السيد(ة) 

 5(800 الر0ص ني  عنوانه(ا)  و 

(ة)  كمصفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 145/2022.

Iر1

SAVOIR EXPERT

OUZICHOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

OUZICHOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )57 

حي زالغ بنصف ض صفرو - 1000ر 

صفرو املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر00).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

))0) تقرض ح2  10 فبراير  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسم له   مبلغ   OUZICHOU

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

اإلجتم عي ضقم )57 حي زالغ بنصف ض 

صفرو - 1000ر صفرو املغرب نتيجة 

ل : ح2 مسبق.

و حدد مقر التصفية ب ضقم )57 

1000ر   - صفرو  بنصف ض  زالغ  حي 

صفرو املغرب. 

و عي8:

و  لوزي  الرحيم  عبد  السيد(ة) 

حي زالغ صفرو   57( ضقم  عنوانه(ا) 

(ة)  صفرو املغرب كمصفي  1000ر 

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  االبتدائية بصفرو 

))0) تحت ضقم 167.

18I
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DANE SERVICE Électricité sarl

 DANE SERVICE
ÉLECTRICITÉ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DANE SERVICE Électricité sarl
0ر تجزئة الز0تونة سكتوض 8 

خر0بكة ، 5000)، خر0بكة املغرب
 DANE SERVICE Électricité sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر تجزئة 
الز0تونة سكتوض 8 خر0بكة خر0بكة 

5000) خر0بكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5ر75
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DANE :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. SERVICE Électricité sarl
 Traveux : غرض الشركة بإيج ز 
 d’installation électrique,
 plomberie et autres installations
عنوا8 املقر االجتم عي : 0ر تجزئة 
خر0بكة خر0بكة   8 الز0تونة سكتوض 

5000) خر0بكة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 10.000,00 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  حمزة  شراكي  السيد 
حي مبروكة زنقة ب ب برد 1ر سط ت 

Settat (6000 املغرب.
دواض  السيد مراد النهى عنوانه(ا) 
خر0بكة   (5000 خر0بكة   ( بولنواض 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حمزة  شراكي  السيد 
حي مبروكة زنقة ب ب برد 1ر سط ت 

Settat (6000 املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 6ر1.

15I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 HS3 TRAVAUX ET SERVICES
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم ضة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

00ر86، اليوسفية املغرب
 HS3 TRAVAUX ET SERVICES
DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي 
بجنديس ضقم 8ر6 - 00ر86 

اليوسفية املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.(579

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 08 م ضس  املؤضخ في 
 HS3 TRAVAUX ET SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة   DIVERS
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
ضقم  بجنديس  اإلجتم عي حي  مقره  
املغرب  اليوسفية  00ر86   - 8ر6 

نتيجة لتوقف بنشطة الشركة.
و عي8:

نجيبي  الحكيم  عبد  السيد(ة) 
ضقم8ر6  بجنديس  حي  عنوانه(ا)  و 
كمصفي  املغرب  اليوسفية  00ر86 

(ة) للشركة.
الجمعية  انعق د  تم  قد  و 
 (0(( م ضس   08 بت ض0خ  الخت مية 
00ر86  8ر6 -  وفي حي بجنديس ضقم 

اليوسفية املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ض0خ  ب ليوسفية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 78.

16I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LUCIPESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
LUCIPESCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الوالء عم ضة الهبة ضقم ) - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5ر11)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LUCIPESCA
تج ضة   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

األسم ك ب لجملة.
ب الستيراد  يقوم  بسم ك  ت جر   -

والتصدير ؛
- م لك سفينة صيد ؛.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
000ر7   -  ( عم ضة الهبة ضقم  الوالء 

الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 DOS SANTOS السيد 
 CORREIA AMBIANO : 1.000

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 DOS SANTOS السيد 
عنوانه(ا)   CORREIA AMBIANO

البرتغ ل 99000 - البرتغ ل.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 DOS SANTOS السيد 
عنوانه(ا)   CORREIA AMBIANO

البرتغ ل 99000 - البرتغ ل
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 534/2022.
17I

PREMIUM FINANCE

NAKHIL AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NAKHIL AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 

آسفي كم 18 حربي2 مدخ2 
ت منصوضت - 80000 مراكش 

املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.89871

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 07 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
حربي2 مدخ2   18 »طر0ق آسفي كم 
مراكش   80000  - ت منصوضت 



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   6898

غ نم  سيدي  »مراكش  إلى  املغرب« 

الحي الصن عي 5-3 - 80000 مراكش 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )819ر1.

18I

fiduazizi

 COMPLEX BATIMENTS ET

TRAVAUX PUBLICS
إعال8 متعدد القراضات

fiduazizi

ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 

عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

 COMPLEX BATIMENTS ET

TRAVAUX PUBLICS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 7ر 

حي الوحدة 01 ضقم 7ر حي الوحدة 

01 70000 العيو8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.1(609

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

1)0) تم اتخ ذ  ر1 دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

ينص  الذي   :01-02 ضقم  قراض 

-01تغيير املقر االجتم عي  على م يلي: 

ضقم  الوف ق  مدينة  الى  للشركة 
م ل  ضاس  ضفع  العيو02-8   A1033

الشركة من 000 100 دضهم الى 000 

800 ر دضهم 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

ينص  الذي   :04-07 ضقم  بند 

-04تغيير املقر االجتم عي  على م يلي: 

ضقم  الوف ق  مدينة  الى  للشركة 
م ل  ضاس  ضفع  العيو07-8   A1033

الشركة من 000 100 دضهم الى 000 

800 ر دضهم .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر  0ر  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

1)0) تحت ضقم 4010/2021.

19I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BARKIBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم ضة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

00ر86، اليوسفية املغرب

BARKIBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي االم2 
زنقة 16 ضقم 16 - 00ر86 اليوسفية 

اليوسفية .

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.1811

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 09 م ضس  املؤضخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   BARKIBAT

محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

زنقة  االم2  حي  اإلجتم عي  مقره  
اليوسفية  00ر86   -  16 ضقم   16

بنشطة  لتوقف  نتيجة  اليوسفية 

الشركة.

و عي8:

السيد(ة) حفيظ بركي و عنوانه(ا) 
00ر86   16 ضقم   16 حي االم2 زنقة 

(ة)  كمصفي  املغرب  اليوسفية 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 09 م ضس ))0) وفي حي االم2 
زنقة 16 ضقم 16 - 00ر86 اليوسفية 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  ب ليوسفية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 76.

(0I

fiduazizi

BASARIYAT IBRAHIM

إعال8 متعدد القراضات

fiduazizi

ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 

عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

BASARIYAT IBRAHIM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي االم2 

01 ضقم 16 حي االم2 01 ضقم 16 

70000 العيو8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.80757

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   08 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 

تقرض ت سيس شركة مدته    1- م يلي: 

ب يج ز  الشركة  غرض  سنة   99

بصر0 ت بيع و اصالح النظ ضات ضاس 

دضهم بقيمة   100  000 م ل الشركة 

ك التي  مقسمة  للحصة  دضهم   100

حصة   1000 ازالل  غزال8  السيدة 

عنوانه  حي ولي العهد زنقة امل مونية 

ضقم 5ر العيو8 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :02- ضقم  بند 

الشخصية  االسم ء   2- م يلي: 

الشركة  مواطن مسيري  و  والع ئلية 

ولي  عنوانه  ي  ازالل  السيدة غزال8 

العهد زنقة امل مونية ضقم 5ر العيو8

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   16 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 8)7.

(1I

fiduazizi

TITANIUM FISH

إعال8 متعدد القراضات

fiduazizi

ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 

عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

TITANIUM FISH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 557 

حي االم2 01 ضقم 557 حي االم2 01 

70000 العيو8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.80755

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   (8 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 02-01: الذي ينص على 

م يلي: -01 تقرض ت سيس شركة مدته  

99 سنة غرض الشركة ب يج ز تغليف 

املع لجة و تجميد منتج ت املأكوالت 

 000 ضاس م ل الشركة   02- البحر0ة 

زكر0 ء  السيد  ك التي  مقسم   100

 100 بقيمة  حصة   1000 ب ضودي 

دضهم للحصة عنوانه ضقم 60) بلوك 

D تجزئة الوحدة العيو8

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي  ر0:  ضقم  بند 

و  الشخصية  االسم ء   3- م يلي: 

الشركة  مسيري  ومواطن  الع ئلية 

ضقم  عنوانه  ب ضودي  زكر0 ء  السيد 

60) بلوك D تجزئة الوحدة العيو8

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   16 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 722/2022.

((I
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fiduazizi

TITANIUM SAHARA
إعال8 متعدد القراضات

fiduazizi

ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 

عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

TITANIUM SAHARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 557 

حي االم2 01 ضقم 557 حي االم2 01 

70000 العيو8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر877.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   (8 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 

م يلي: -01 تقرض ت سيس شركة مدته  

99 سنة غرض الشركة بإيج زالتج ضة 

الع مة التصدير و االستيراد -02 ضاس 

دضهم بقيمة   100  000 م ل الشركة 

ك التي  مقسم  للحصة  دضهم   100

حصة   500 ب ضودي  خ لد  السيد 

حي   (0 ضقم  الطبراني  ش ضع  عنوانه 

الوحدة 01 العيو8 و السيدة ف طمة 

عنوانه   حصة   500 عك ش  الزهراء 

حي سيدي محمد ش ضع االسكندض0ة 

ضقم ر8 العيو8

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم ر0: الذي ينص على م يلي: 

الع ئلية و  الشخصية و  االسم ء   3-

مواطن مسيري الشركة السيد خ لد 

ضقم  الطبراني  ش ضع  عنوانه  ب ضودي 

0) حي الوحدة 01 العيو8

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (6 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 3659/2021.

Iر)

SABAH INFO YOUSSOUFIA

F.MENTOR IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم ضة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

00ر86، اليوسفية املغرب
F.MENTOR IT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي 

القدس ضقم 68ر مكرض - 00ر86 
اليوسفية املغرب .

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر8).
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   (( في  املؤضخ 
ذات  شركة   F.MENTOR IT ح2 
ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اإلجتم عي حي القدس ضقم 68ر مكرض 
نتيجة  املغرب  اليوسفية  00ر86   -

لتوقف بنشطة الشركة.
و عي8:

و  فكوس  ايم 8  السيد(ة) 
68ر  ضقم  القدس  حي  عنوانه(ا) 
كمصفي  املغرب  اليوسفية  00ر86 

(ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
حي  وفي   (0(( م ضس   (( بت ض0خ 
00ر86   - مكرض  68ر  ضقم  القدس 

اليوسفية املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  ب ليوسفية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 89.
(8I

fiduazizi

STAFF SUD EVENTS
إعال8 متعدد القراضات

fiduazizi
ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 
عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب
STAFF SUD EVENTS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 
الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: زنقة بوض 
سعيد حي الوحدة ضقم 85 زنقة بوض 
سعيد حي الوحدة ضقم 85 70000 

العيو8 املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر1)7ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 يونيو   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم -02-01: الذي ينص على 
تقرض ت سيس شركة مدته    1- م يلي: 
99 سنة غرضه  ب يج ز مطعم مقهى 
دضهم بقيمة   100000 ضاس م له    2-
ك التي  مقسمة  للحصة  دضهم   100
حصة   1000 شربية  ه جر  السيدة 
عنوا8 مقره  االجتم عي ش ضع مزواض 
حي خط الرملة   60 زنقة نرو0ج ضقم 

)0 العيو8
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي  ر0:  ضقم  بند 
و  الشخصية  االسم ء   3- م يلي: 
الشركة  مسيري  ومواطن  الع ئلية 
ش ضع  عنوانه   شربية  ه جر  السيدة 
حي خط   60 مزواض زنقة نرو0ج ضقم 

الرملة )0 العيو8
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   (8 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1958.
(5I

CAFIGEC

SOFINES FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9ر
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
SOFINES FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 شقة ضقم ر الط بق 

االول 6) ش ضع مرس السلط 8 شقة 
ضقم ر الط بق االول 0100) الداض 

البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

707ر87.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   08 في  املؤضخ 

املص دقة على :

توفيق  احمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

اجتم عية  حصة   800 النخلة  مول 

حصة لف ئدة السيد   800 من بص2 

م ضس   08 بت ض0خ  العب �صي  هن ء  (ة) 

.(0((

انس  بنيشو  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   800

هن ء  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة   800

العب �صي بت ض0خ 08 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 50)818.

(6I

perfect solution tradimng group SARL

 PERFECT SULUTION
TRADING GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 perfect solution tradimng group

SARL

 magasin sous sol essanaoubar

 N28 marrakech ، 40000،

marrakech maroc

 PERFECT SULUTION TRADING

GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 

تحت اض�صي تجزئة الصنوبر ضقم 8) 

مراكش - 0)801 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1((765
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 01 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 دجنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 PERFECT SULUTION TRADING

. GROUP

املعدات   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطبية.

مح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 (8 تحت اض�صي تجزئة الصنوبر ضقم 

مراكش - 0)801 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

80ر   : السيد محمد ب ب ض صديق 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة  0رر   : السيد عبدهللا ضان  

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة  0رر   : ضان   بالل  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 (15 عنوانه(ا)  ضان   بالل  السيد 

B13- العظيم  بولتو8  ويغ 8  طر0ق 

5QJ م نشيستر انجلترا.

السيد عبدهللا ضان  عنوانه(ا) 197 

 BL3-5QJ طر0ق ويغ 8 بولتو8 جر0ت

م نشيستر انجلترا.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

صديق  ب ب ض  محمد  السيد 

بلكسندضا  طر0ق   81 عنوانه(ا) 

 Epsom .UK post coad KT174DA

surrey انجلترا

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير  ر0  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1810.

(7I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 THE BARONY RESORT
TURTLE BAY DAKHLA

تأسيس شركة املس همة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

 THE BARONY RESORT TURTLE

BAY DAKHLA »شركة املس همة« 

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

العركوب ضقم 01-8)77 -، 000ر7 

الداخلة املغرب

إعال8 عن تأسيس » شركة 

املس همة«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(1157

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر   07

األس �صي لشركة املس همة ب ملميزات 

الت لية:

شك2 الشركة : شركة املس همة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 BARONY RESORT TURTLE BAY

.DAKHLA

تصميم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

، تطو0ر وإداضة مجمع  بن ء   ، ، تصوض 

جميع  مع  املستوى  ضفيع  متك م2 

وفًق   الصلة  ذات  التحتية  البنى 

ملذكرة العرض املرفقة بهذه األنظمة 

األس سية التف ق مع الدولة املغربية.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

000ر7   -  01-7724 ضقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

00.000ر  و0بلغ ضبسم ل الشركة 

دضهم،

مقسم ك لت لي:

 BAKER GREGORY السيد 

SAMUEL : 2.850 حصة بقيمة 100 

دضهم للحصة .

 BAKER MATTHEW السيد 
 100 بقيمة  حصة   STUART : 30

دضهم للحصة .
 ANTONIOU MARIO : السيد 
0ر حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 HUBERT IAIN PAUL : السيد 
0ر حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 BAKER CHERYL السيدة 
 100 بقيمة  حصة   FRANCIS : 30

دضهم للحصة .
 PATON ALEXANDER السيد 
 100 حصة بقيمة   CHARLES : 30

دضهم للحصة .
مجلس  بعر ء  بو  املتصرفو8 

الرق بة: 
 BAKER GREGORY السيد 
SAMUEL بصفته(ا) مدير عنوانه(ا) 
اململكة   - )ر991  املتحدة  اململكة 

املتحدة
 BAKER MATTHEW السيد 
مدير عنوانه(ا)  بصفته(ا)   STUART
اململكة   - )ر991  املتحدة  اململكة 

املتحدة
 ANTONIOU MARIO السيد 
اململكة  عنوانه(ا)  مدير  بصفته(ا) 

املتحدة )ر991 - اململكة املتحدة
 HUBERT IAIN PAUL السيد 
اململكة  عنوانه(ا)  مدير  بصفته(ا) 

املتحدة )ر991 - اململكة املتحدة
 BAKER CHERYL السيدة 
مديرة  بصفته(ا)   FRANCIS
 - )ر991  اململكة املتحدة  عنوانه(ا) 

اململكة املتحدة
 PATON ALEXANDER السيد 
CHARLES بصفته(ا) مدير عنوانه(ا) 
اململكة   - )ر991  املتحدة  اململكة 

املتحدة
مراقب بو مراقبي الحس ب ت :

 ACE CONSEIL S.A.R.L الشركة 
الحس ب ت  مراقب  (ا)بصفته 
عنوانه(ا) ش ضع موالي عبد هللا عم ضة 
 80000  8 الط بق   1( الشقة   ( م 

اك دير املغرب
األس �صي  النظ م  مقتري ت 
توزيع  و  االحتي طي  بتكو0ن  املتعلقة 

األضب ح :

و  الق نونية  االقتط ع ت  بعد 

الص فية  لالضب ح  يمكن  النظ مية 

عدة  او  اعتم د  لت سيس  تح ل  ا8 

استثن ئية  احتي ط ت  اعتم دات 

ودللك بقراض من الجمع الع م الع دي

املس همي8  على  يوزع  الب قي  و 

حسب عدد االسهم التي يمتلكونه ..

املنصوص  الخ صة  اإلمتي زات 

عليه  لك2 شخص :
بقبول  متعلقة  مقتري ت 

تفو0ت  لهم  املخول  األشخ ص 
األسهم وتعيي8 جه ز الشركة املخول 

له البث في طلب ت القبول :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 548/2022.

(8I

CAFIGEC

MENTIONS 10
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9ر

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

MENTIONS 10 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ب ب ضقم 

ر9 الط بق الت سع مركز انف  ب ب 

ضقم ر9 الط بق الت سع مركز انف  

0100) الداض البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.196617

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير   07 في  املؤضخ 

املص دقة على :

يوسف  (ة)  السيد  تفو0ت 

حصة اجتم عية من   500 فطرحي8 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   500 بص2 

هن ء العب �صي بت ض0خ 07 ين ير ))0).
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ين ير ))0) تحت ضقم )81857.
(9I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HOTEL SABETOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
HOTEL SABETOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

احمد بن شقرو8 ضقم 86 املسيرة 
) - 000ر7 الداخلة املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5ر55.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 

املص دقة على :
ست ض  مب ضك  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة  80ر 
700 حصة لف ئدة السيد (ة) عثم 8 

اعبيدو بت ض0خ 15 م ضس ))0).
ست ض  مب ضك  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة  0رر 
700 حصة لف ئدة السيد (ة) محمد 

اخطيط بت ض0خ 15 م ضس ))0).
ست ض  مب ضك  (ة)  السيد  تفو0ت 
 700 حصة اجتم عية من بص2  0ر 
احس ين  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

اهروي بت ض0خ 15 م ضس ))0).
عبد  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة اجتم عية من  00ر  بك ض  هللا 
(ة)  حصة لف ئدة السيد  00ر  بص2 
م ضس   15 بت ض0خ  اهروي  احس ين 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 542/2022.
0Iر

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HOTEL SABETOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
HOTEL SABETOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع بن 
شقرو8 ضقم 86 املسيرة ) - 000ر7 

الداخلة املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر55.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   15 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

اعبيدو عثم 8 كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 542/2022.
1Iر

ste cofiguer sarl

STE KHATTAB›S FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE KHATTAB›S FOOD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
القطب الحرري ش 1 ج )1 قطعة 
ضقم 168 الط بق السفلي - 5100ر 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
((75

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KHATTAB’S FOOD
غرض الشركة بإيج ز : مطعم.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
)1 قطعة  1 ج  القطب الحرري ش 
5100ر   - الط بق السفلي   168 ضقم 

جرسيف املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد خط ب املصطفى 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املصطفى  خط ب  السيد 
5100ر   ( الشو0بر  حي  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  خط ب  السيد 
5100ر   ( الشو0بر  حي  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ض0خ 1) م ضس 

))0) تحت ضقم 1287/2022.
I)ر

SOFINACTE

 STE »DISTRIBUTEUR«
PLANTES« » S.D.P

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 STE »DISTRIBUTEUR«

PLANTES« » S.D.P »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: دواض اوالد 

خليفة جم عة عي8 الشقف موالي 

يعقوب - 0050ر ف س املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.88(95

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في ر) م ضس ))0)

مه م  مزاولة  مدة  تجديد  تقرض 

املسيرين ملدة: غير محددة سنوات.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر166.

Iرر

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ECOLE NARIMAN PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

ECOLE NARIMAN PRIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الرحمة 

) ضقم املوحدين ضقم 81 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر6ر1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   (5 في  املؤضخ 

املص دقة على :



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   6902

(ة) محسن اعط ض  تفو0ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000

م ضس   (5 بت ض0خ   AMED KEITA

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 553/2022.

8Iر

CABINET BADREDDINE

LE MARCHE DES SAVEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

CABINET BADREDDINE

79) ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

ضقم 1 ، 0، مراكش املغرب

 LE MARCHE DES SAVEURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 9ر8 

املنطقة الصن عية سيدي غ نم - 

80000 مراكش املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)809.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 07 م ضس  املؤضخ في 

 LE MARCHE DES SAVEURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

املنطقة  9ر8  اإلجتم عي  مقره  

 80000  - غ نم  سيدي  الصن عية 

للبند  لطبق   نتيجة  املغرب  مراكش 

80 من الق نو8 االس �صي للشركة.

و عي8:

و   DIDIER MIOLLAN (ة)السيد

CHEMI PETITS CAPMS- (ا)عنوانه

فرنس    *  *  04190LES MEES

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

9ر8  وفي   (0(( م ضس   07 بت ض0خ 

 - غ نم  سيدي  الصن عية  املنطقة 

80000 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0)ر8ر1.

5Iر

CABINET BADREDDINE

ATTA-FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

CABINET BADREDDINE

79) ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 
ضقم 1 ، 0، مراكش املغرب

ATTA-FOODS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : املسيرة 1 

حرف ب ضقم 6ر5 - 80000 مراكش 

املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1)ر98.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 15 م ضس  املؤضخ في 

ATTA-FOODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

ب  حرف   1 املسيرة  اإلجتم عي  مقره  
املغرب  مراكش   80000  - 6ر5  ضقم 

من  رر  و  )ر  نتيجة لطبق  للبندين 

الق نو8 االس �صي للشركة.

و عي8:

و  الدين  بدض  العربي  السيد(ة) 

6ر5  ب  حرف   1 املسيرة  عنوانه(ا) 

(ة)  80000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 15 م ضس ))0) وفي املسيرة 1 

مراكش   80000  - 6ر5  حرف ب ضقم 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 19ر8ر1.

6Iر

SOLUCIA EXPERTISE

MWJO INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
MWJO INFORMATIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 11 
زنقة عز0ز بالل الط بق الخ مس, 
املع ض0ف - 0رر0) الداض البير ء 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ررر806.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 15 م ضس  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MWJO INFORMATIQUE
وعنوا8  دضهم   10.000 ضبسم له  
زنقة عز0ز   11 مقره  اإلجتم عي ضقم 
 - املع ض0ف  الخ مس,  الط بق  بالل 
الداض البير ء املغرب نتيجة  0رر0) 

ل : قراض الشرك ء .
 11 و حدد مقر التصفية ب ضقم 
الخ مس,  الط بق  بالل  عز0ز  زنقة 
البير ء  الداض   (0000  - املع ض0ف 

املغرب. 
و عي8:

و  موتوت  مصطفى  السيد(ة) 
ر) زنقة البشير االبراهيمي  عنوانه(ا) 
شقة   6 ط بق  ب  دضج  املعراج  اق مة 
املغرب  البير ء  الداض   (0000  (7

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 66)819.
7Iر

MJ MANAGEMENT

2A.M.A LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
2A.M.A LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مجمع 
الحسني اق مة عدن 8 الط بق )8 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.111989

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   16 في  املؤضخ 

املص دقة على :
هللا  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   50 تيلمس ني 
السيد  لف ئدة  حصة   100 بص2 
م ضس   16 عدن 8 كندضي بت ض0خ  (ة) 

.(0(1
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 750).

8Iر

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

BSK FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE
COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -
 ROUTE DE L›AEROPORT
 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
BSK FOODS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5) ش ضع 

ام م العلو�صي - ر005) الداض 
البير ء املغرب
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إنش ء فرع ت بع للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

9ر807.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في )0 فبراير ))0) تقرض إنش ء 
التسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
 (9 BSK FOODS و الك ئن ب لعنوا8 
 - مكرض ش ضع ام م العلو�صي بوضكو8 
ر005) الداض البير ء املغرب و املسير 

من طرف السيد(ة) برادة صوفي .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر5)819.
9Iر

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PLASTISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
PLASTISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

العركوب ضقم 01-8)77 - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(1161

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PLASTISS
غرض   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
الشركة إنت ج وتصنيع وتجهيز املواد 
جميع  وإنت ج  لتصنيع  البالستيكية 

املنتج ت البالستيكية.

املحلي واالستيراد والبيع  الشراء   -
املحلي وتصدير املواد الالزمة القتن ء 
وتصدير واستيراد بي براءة اختراع بو 

عالمة تج ض0ة..
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
000ر7   -  01-7724 ضقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
800 حصة   : السيد احمد كسيم 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (00  : السيد عبد الكر0م مجيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  كسيم  احمد  السيد 
اله شمي  ش ضع   8 ضقم  ليلى  تجزئة 
الداض   (0000 ك ليفوضني   الفياللي 

البير ء املغرب.
مجيد  الكر0م  عبد  السيد 
م ضيسك ل  ضف يي2  زنقة  عنوانه(ا) 
زنقة 8 ضقم 50 ط بق 8 شقة 10 عي8 
البرجة 0000) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مجيد  الكر0م  عبد  السيد 
م ضيسك ل  ضف يي2  زنقة  عنوانه(ا) 
زنقة 8 ضقم 50 ط بق 8 شقة 10 عي8 
البرجة 0000) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (9 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 559/2022.
80I

EXPERTO

YAC FNB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTO
08 ش ضع ببو ف ضس املر0ني حس 8 
الرب ط الرب ط، 10000، الرب ط 

املغرب
YAC FNB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 01،زنقة 
موزاضت ، ضاسي8 الداض البير ء - 

50)0) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

87)8ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAC  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FNB SARL
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املطعم.
01،زنقة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 - البير ء  الداض  ضاسي8   ، موزاضت 

50)0) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد يحيى الشعبي : 890 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد ايوب الشعبي : 510 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الشعبي  يحيى  السيد 
09، زنقة ز0د بن ت بت تجزئة املهندس 
 ، الوزاني  بلحسن  محمد  ش ضع   ،
الرب ط   10170 الرب ط  السوي�صي 

املغرب.
عنوانه(ا)  الشعبي  ايوب  السيد 
طر0ق عكراش   ، الغروب  زنقة  ر0، 
الرب ط   10170 الرب ط  ،السوي�صي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الشعبي  يحيى  السيد 
09، زنقة ز0د بن ت بت تجزئة املهندس 
 ، الوزاني  بلحسن  محمد  ش ضع   ،
الرب ط   10170 الرب ط  السوي�صي 

املغرب.

عنوانه(ا)  الشعبي  ايوب  السيد 

طر0ق عكراش   ، الغروب  زنقة  ر0، 

الرب ط   10170 الرب ط  ،السوي�صي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر1167.

81I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SORAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SORAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب 

ضقم 10 ب8 إق مة املجد ش ضع س نت 

لويس طر0ق عي8 الشقف - 0000ر 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5ر0)7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SORAD

غرض الشركة بإيج ز : مطعم.

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

إق مة املجد ش ضع س نت  ب8   10 ضقم 

0000ر   - لويس طر0ق عي8 الشقف 

ف س املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

8رر   : واهي  بقصبي  بدم  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

ررر   : واهي  بقصبي  ض0 8  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة صوفي  بقصبي واهي : ررر 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بدم بقصبي واهي عنوانه(ا) 
ز0نة  تجزئة   7 القطعة  صوفي   فيال 
 90000 لكبير  جب2  بوضم نة  طر0ق 

طنجة املغرب.
السيد ض0 8 بقصبي واهي عنوانه(ا) 
ز0نة  تجزئة   7 القطعة  صوفي   فيال 
 90000 لكبير  جب2  بوضم نة  طر0ق 

طنجة املغرب.
واهي  بقصبي  صوفي   السيدة 
 7 القطعة  صوفي   فيال  عنوانه(ا) 
تجزئة ز0نة طر0ق بوضم نة جب2 لكبير 

90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
واهي  بقصبي  كر0م  السيد 
 7 القطعة  صوفي   فيال  عنوانه(ا) 
تجزئة ز0نة طر0ق بوضم نة جب2 لكبير 

90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1560.
8(I

MON COMPTABLE SARL

MBTISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

MON COMPTABLE SARL
0) زنقة سجلم سة ، 60000، 

وجدة املغرب
MBTISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة 
محمد بن عبد هللا و عبد العز0ز 

الفشت لي اق مة ميس ء - 60000 

وجدة املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

77)رر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :

عبد  نوف2  (ة)  السيد  تفو0ت 

املجيد مراك�صي 700 حصة اجتم عية 

حصة لف ئدة السيد   700 من بص2 

5) م ضس  (ة) نسر0ن ص بوني بت ض0خ 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6ر10.

Iر8

etablissement darwinier

société EL MIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla maroc

société EL MIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

املسيرة )0 زنقة واد النفيس ضقم 11 

الداخلة - 000ر7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(0799

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 société :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.EL MIR

صي نة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
ميك نيك  ؛  السي ضات  وإصالح 

السي ضات ؛ ع م2 الكهرب ء
صي نة  غي ض  قطع  خدم ت 
السي ضات  غي ض  قطع  بيع  السي ضات. 

املستعملة ؛ لح م (لح م
التفريغ  عملي ت  ؛  املداضي) 

والصي نة والتحكم ؛ الرفع واملن ولة
خدمة  ؛  السي ضات  تشخيص ت 
؛  خدم ت اإلط ضات  ؛  تكييف الهواء 

الفحص
الزج ج  استبدال  ؛  البط ض0ة 

األم مي.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
املسيرة )0 زنقة واد النفيس ضقم 11 

الداخلة - 000ر7 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيدة حسن املير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  عنوانه(ا)  املير  حسن  السيد 
النهرة 1 ضقم 1908 الداخلة 000ر7 

الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه(ا)  املير  حسن  السيد 
النهرة 1 ضقم 1908 الداخلة 000ر7 

الداخلة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (1 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))0) تحت ضقم 07ر.
88I

MON COMPTABLE SARL

MBTISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

MON COMPTABLE SARL
0) زنقة سجلم سة ، 60000، 

وجدة املغرب
MBTISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا8 مقره  االجتم عي زاو0ة 

محمد بن عبد هللا و عبد العز0ز 

الفشت لي اق مة ميس ء - 60000 

وجدة .

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

77)رر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 18 م ضس ))0) تم تحو20 

الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6ر10.

85I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 OUMAIMA LOCATION

VOITURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

 OUMAIMA LOCATION

VOITURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي القسم 

1 ضقم 11 - 000ر7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

195(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 OUMAIMA LOCATION  :

. VOITURE
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق.
عنوا8 املقر االجتم عي : حي القسم 
1 ضقم 11 - 000ر7 الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : فروق  اميمة  السيدة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  فروق  اميمة  السيدة 
موالي  ش ضع  الحمر  العم ضات 
الداخلة  000ر7   80 ضقم  اسم عي2 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فروق  اميمة  السيدة 
موالي  ش ضع  الحمر  العم ضات 
الداخلة  000ر7   80 ضقم  اسم عي2 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
ضقم  تحت   (0(1 بكتوبر   1(

.1649/2021
86I

PREMIUM FINANCE

AL KHOR FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AL KHOR FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز 

األعم ل زنيت ش ضع مسلم تجزئة 

بوك ض الط بق الث لث شقة ضقم 18 

ب ب دك لة - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

967ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KHOR FOOD

ت جر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

القهوة .

مركز   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

تجزئة  مسلم  ش ضع  زنيت  األعم ل 

 18 ضقم  شقة  الث لث  الط بق  بوك ض 

ب ب دك لة - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : هش م  اس ك   السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اس ك  هش م عنوانه(ا) حي 

76 سال  11 اض في ضقم  السالم بلوك 

11000 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اس ك  هش م عنوانه(ا) حي 

76 سال  11 اض في ضقم  السالم بلوك 

11000 سال املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9))8ر1.
87I

SYNERGIE EXPERTS

CHARIKA EXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
89، زنقة جو8 جوضيس، حي غوتييه 

، 0060)، الداض البير ء املغرب
CHARIKA EXPERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 89 زنقة 
جو8 جوضيس حي غوتيي الط بق 6 
شقة )1 - 0060) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر798ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHARIKA EXPERT
تهدف   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشركة داخ2 املغرب وخ ضجه إلى:
االستش ضة في األعم ل واستش ضات 

بخرى في التسيير ؛
ومواكبة  استش ض0ة  خدم ت 
واملجتمع ت  والشرك ت  األفراد 
واملنظم ت األخرى الع مة بو الخ صة 
االستراتيجية،  في  االستش ضة 
التنظيم، اإلداضة، التسيير، التج ضي، 
املواضد البشر0ة، التسو0ق والتواص2، 

من التصميم إلى التنفيذ ؛
وبرامج  األنظمة  في  االستش ضة 
البرمجي ت  تطو0ر  الكمبيوتر، 
األدوات  على  والتدض0ب  املخصصة 

والتقني ت املعلوم تية..

زنقة   89  : عنوا8 املقر االجتم عي 
 6 الط بق  جو8 جوضيس حي غوتيي 
البير ء  الداض   (0060  -  1( شقة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حصة   50  : ك م ضا م ضي  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 50  : نوضالدين  بوص لة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  م ضي  ك م ضا  السيدة 
ب ضيس   75018 زنقة ضايموند كنو   9

فرنس .
نوضالدين  بوص لة  السيد 
كنو  ضايموند  زنقة   9 عنوانه(ا) 

75018 ب ضيس فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  م ضي  ك م ضا  السيدة 
ب ضيس   75018 زنقة ضايموند كنو   9

فرنس 
نوضالدين  بوص لة  السيد 
كنو  ضايموند  زنقة   9 عنوانه(ا) 

75018 ب ضيس فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 87)816.

88I

مكتب األست ذ محمد اوبرايم للمح م ة

NORRASKO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

مكتب األست ذ محمد اوبرايم 
للمح م ة

11، زنقة األمير موالي عبد هللا الداض 
البير ء، 0000)، الداض البير ء 

املغرب
NORRASKO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
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و عنوا8 مقره  االجتم عي 51، زنقة 

ايمي2 بروني، عي8 البرجة الداض 

البير ء 0000) الداض البير ء .

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.10069

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 06 بكتوبر 1)0) تم تحو20 

الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0)8178.

89I

PREMIUM FINANCE

 BIOCARBONE MAROC

 RECHERCHE &

DÉVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BIOCARBONE MAROC

 recherche & Développement

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض إيغرم 

سرغي8 جم عة واو0زغت - 800)) 

بز0الل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5009

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 BIOCARBONE MAROC  :

.recherche & Développement
صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفحم األحي ئي واألخرر.
عنوا8 املقر االجتم عي : دواض إيغرم 
 ((800  - واو0زغت  جم عة  سرغي8 

بز0الل املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الغني اليعقوبي : 5)) 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 ((5  : السيد عبد العز0ز بص وي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
تريس  م ضي  ج كلي8  السيدة 
حصة   1(5  : جونيفيف بليكس ندض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
الشركة التع ونية الفالحية بدضاض : 
5)8 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة  
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اليعقوبي  الغني  عبد  السيد 
ب5  عم ضة  تسير  إق مة  عنوانه(ا) 
الشقة )) م جوض20 80000 مراكش 

املغرب.
بص وي  العز0ز  عبد  السيد 
عنوانه(ا) ح م تع ونية التر من ضقم 
8) بمرشيش 80000 مراكش املغرب.
تريس  م ضي  ج كلي8  السيدة 
 7 عنوانه(ا)  بليكس ندض  جونيفيف 
ت لينس ك  5160ر  ش ضع دي فوفيت 

6110ر ت لينس ك بر0ط ني .
الشركة التع ونية الفالحية بدضاض 
وو0زغت   ( حسن  ش ضع  عنوانه(ا) 

إقليم بز0الل 005)) بز0الل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
فرحة  الرحيم  عبد  السيد 
واو0زغت  داود  ايت  دواض  عنوانه(ا) 

بز0الل 005)) بز0الل املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  ب ز0الل  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )16.
50I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ELTO SERVICE
إعال8 متعدد القراضات

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ELTO SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: مس حة 

ب ب بنف  ر ش ضع ب ب املنصوض 
عم ضة C الط بق األول مكتب ر - 

الداضالبير ء - 0000) الداضالبير ء 
املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر80981.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   09 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
الحصص:  تفو0ت   1 ضقم  قراض 
فوت السيد  الذي ينص على م يلي: 
لف ئدة  حصة   (1 لغ مدي  الطيبي 
كم  فوت السيد  السيد ص لح بدض, 
حصص   8 كلومبي  كالوديو  م ض0و 

لف ئدة السيد ص لح بدض 
على  ينص  الذي   :  ( ضقم  قراض 
العش ق  السيد  استق لة  م يلي: 
محمد من منصبه كمسير للشركة و 
تعيي8 السيد ص لح بدض كمسير جديد 

للشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
الشركة:  امل ل  ضبس   6 ضقم  بند 
تقسيم ضبس  الذي ينص على م يلي: 
 : الت لي  الشك2  على  للشركة  امل ل 
دضهم للسيد الطيبي لغ مدي   (500
, 500) دضهم للسيد العش ق محمد, 
كالوديو  م ض0و  للسيد  دضهم   (500
ص لح  للسيد  دضهم   (500 كلومبي, 

بدض.

بند ضقم 7 حصص الشرك ء : الذي 

حصص  تقسيم  م يلي:  على  ينص 

الشرك ء على الشك2 الت لي 5) حصة 

حصة   (5 لغ مدي,  الطيبي  للسيد 

حصة   (5 محمد,  العش ق  للسيد 

 (5 كلومبي,  كالوديو  م ض0و  للسيد 

حصة للسيد ص لح بدض

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819051.

51I

SOMIGEC

Novartcom
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc

Novartcom شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 101 زنقة 

الرب ط، ت زة - 5000ر ت زة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8097

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

))0) تقرض ح2  18 فبراير  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   Novartcom الوحيد  الشر0ك 
وعنوا8  دضهم   10.000 ضبسم له  
زنقة الرب ط،   101 مقره  اإلجتم عي 

 : ت زة املغرب نتيجة ل  5000ر   - ت زة 

عدم استغالل الشركة.

 ،101 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ت زة  5000ر   - ت زة  الرب ط،  زنقة 

املغرب. 

و عي8:

و  عي ش  لطيفة  السيد(ة) 
ت زة  الرب ط،  زنقة   101 عنوانه(ا) 

(ة)  كمصفي  املغرب  ت زة  5000ر 

للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود  تبليغ  مح2  و   املخ برة 

و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 188.

5(I

fiduciaire abrouki khadija

 SOCIETE D›OR DE
 COMMERCIALISATION ET

DE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 SOCIETE D›OR DE

 COMMERCIALISATION ET DE

SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

الجديد ت حن وت مراكش - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

855ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتر ء  عند 

 SOCIETE D’OR DE  : تسميته  

 COMMERCIALISATION ET DE

. SERVICE
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االداضة والتسيير والخدم ت (التنظيف 

وخدمة التوصي2 )+التج ضة .

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 80000  - ت حن وت مراكش  الجديد 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حصة   65  : نج ة  مل ني  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
5ر   : الحكيم  السيد زضوال عبد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  السيدة مل ني نج ة عنوانه(ا) 
صوكوم  ) سودضي ضقم 80) مراكش 

80000 مراكش املغرب.
الحكيم  عبد  زضوال  السيد 
الخط بي ش ضع  اق مة   7( عنوانه(ا) 
عبد الكر0م الخط بي مراكش 80000 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيدة مل ني نج ة عنوانه(ا) 
صوكوم  ) سودضي ضقم 80) مراكش 

80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8116ر1.
Iر5

NEW CHALLENGE CONSULTING

SSE ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 ش ضع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 5000)، خر0بكة املغرب

SSE ENGINEERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 186 ش ضع 
ابراهيم الروداني حي الهدى الط بق 

الث لث - 5000) خر0بكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7587

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SSE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ENGINEERING

بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء .

عنوا8 املقر االجتم عي : 186 ش ضع 

ابراهيم الروداني حي الهدى الط بق 

الث لث - 5000) خر0بكة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد صن ع صالح الدين : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  صالح  صن ع  السيد 

زنقة سجلم سة بلوك   66 عنوانه(ا) 

 (5000  1 الط بق  النهرة  حي  ف 

خر0بكة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  صالح  صن ع  السيد 

زنقة سجلم سة بلوك   66 عنوانه(ا) 

 (5000  1 الط بق  النهرة  حي  ف 

خر0بكة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 186.

58I

GLOBAL CONSEIL

ADAM & EVE PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONSEIL

 N° 40 DB SALEH SIDI MBAREK

، 4000، MARRAKCH MAROC

ADAM & EVE PARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األض�صي ، متجر ضقم 1 ، مبنى ضقم ب ، 
إم م م لك 8 ، مح ميد 7 ، بسكجوض 

- 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

995ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADAM :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.& EVE PARA

غرض الشركة بإيج ز : ت جر تجزئة 

للمنتج ت شبه الطبية ب لتفصي2

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

األض�صي ، متجر ضقم 1 ، مبنى ضقم ب ، 
إم م م لك 8 ، مح ميد 7 ، بسكجوض 

- 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بهلول  حوض0ة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  بهلول  حوض0ة  السيدة 
مح ميد برج ز0تو8 عم ضة 80 ضقم 15 

80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بهلول  حوض0ة  السيدة 
مح ميد برج ز0تو8 عم ضة 80 ضقم 15 

80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 88)8ر1.
55I

Audimi

GENERAL TECNOMATIC
إعال8 متعدد القراضات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

GENERAL TECNOMATIC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: اق مة 
النصر ب ،الط بق الت لث ،شقة ضقم 
8) ، زنقة خر0بكة، الداض البير ء. - 

0000) الداض البير ء. املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر)8798.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
 (50.000 م يلي: ز0 دة ضبس امل ل من 
ب)  دضهم من خالل:   1.000.000 إلى 
 (50.000 مقداضه   نقدية  مس همة 
دضهم مودعة في حس ب مغلق لدى 
طر0قة  ب)  املركزي.  الشعبي  البنك 
دضهم  مقداضه 500.000  ضبسملة 

خصم من بضب ح الشركة
ُ
ت

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
النقدية  املس هم ت  الشرك ء  قدم 
السيد عبد اللطيف  ب لدضهم اآلتية: 
فياللي 500.000 دضهم السيد محمد 

بلف  خمسم ئة   500.000 السيد 

دضهم املجموع 1.000.000 دضهم

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

 1.000.000 الشركة  م ل  ضبس  يبلغ 

 10000 إلى  مقسمة  وهي  دضهم. 

 ، للحصة  دضهم   100 بقيمة  حصة 

ب لك م2  ومدفوعة  ب لك م2  مكتتبة 

بم  يتن سب مع  ومخصصة للشرك ء 

اللطيف  عبد  السيد  مس هم تهم: 

إلى   1 5000 حصة مرقمة من  فياللي 

 5000 السيد  محمد  السيد   5000

حصة مرقمة من 5.001 إلى 10.000 

املجموع 10000 حصة ب100 دضهم 

لك2 حصة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر1188.

56I

مكتب األست ذ محمد اوبرايم للمح م ة

NORRASKO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وف ة شر0ك

مكتب األست ذ محمد اوبرايم 

للمح م ة

11، زنقة األمير موالي عبد هللا الداض 

البير ء، 0000)، الداض البير ء 

املغرب

NORRASKO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 51، زنقة 

ايمي2 بروني، عي8 البرجة الداض 

البير ء 0000) الداض البير ء 

املغرب.

وف ة شر0ك
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.10069

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(1 بكتوبر   06 في  املؤضخ 

الدين  نوض  الشر0ك  بوف ة  اإلعالم 

ديدي و توزيع حصصه على الوضثة 

 لرسم اإلضاثة املؤضخ في 06 شتنبر 
ً
تبع 

1)0) ب لشك2 األتي :

 (.000  ، بوشتى ديدي  السيد(ة) 

حصة .

 ، ديدي  الدين  جم ل  السيد(ة) 

000.) حصة .

 1.000  ، ديدي  مر0م  السيد(ة) 

حصة .

 (.000  ، ديدي  مهدي  السيد(ة) 

حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0)8178.

57I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SALON PROMOTION

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش ضع موض0ت ني  صندوق البريد 

609) ، 80000، مراكش املغرب

 SALON PROMOTION MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي فيال ضقم 

5 طر0ق بمزميز كلم )1 جم عة 

ت مصلوحت - 80000 مراكش 

املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

7ر7ر8.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 01 دجنبر 1)0) تم تحو20 

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

كلم  بمزميز  طر0ق   5 ضقم  »فيال  من 

 80000  - ت مصلوحت  جم عة   1(

ش ضع   57« إلى  املغرب«  مراكش 

 -  (609 البريد  صندوق  موض0ت ني  

80000 مراكش املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر9ر8ر1.

58I

ccis-casablanca

UNITED CONTRACTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca

 bd med V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية

UNITED CONTRACTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 810 ش ضع 

الزضقطوني اق مة الحمد شقة ضقم 

1 - 0100) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9)88ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.UNITED CONTRACTING

اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحفر و الحفر العميق وبعم ل البن ء

مواد  و  الحفر  االت  و  معدات   -

البن ء.

عنوا8 املقر االجتم عي : 810 ش ضع 

الزضقطوني اق مة الحمد شقة ضقم 1 

- 0100) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد امح ح زهير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  زهير  امح ح  السيد 
سيدي  0ر  11ضقم  زنقة  ط ضق  حي 

البرنو�صي 0100) البير ء املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زهير  امح ح  السيد 
سيدي  0ر  11ضقم  زنقة  ط ضق  حي 

البرنو�صي 0100) البير ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 1)8195.

59I

omar esijelmassi

BLING POOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc
BLING POOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 1LOT وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 ANANKE 5 AV. DES FAR MAG1
30000 - ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7(055

 01 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BLING :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.POOL
مقهى   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ومطعم.
 1LOT  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 ANANKE 5 AV. DES FAR MAG1

30000 - ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : ي سي8  املنظوض  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد الغ زي الحسيني علي : 500 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 50000  : ي سي8  املنظوض  السيد 
بقيمة 100 دضهم.

 : علي  الحسيني  الغ زي  السيد 
50000 بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املنظوض ي سي8 عنوانه(ا) 6 
ش ضع محمد القري م.ج 0000ر ف س 

املغرب.
علي  الحسيني  الغ زي  السيد 
عنوانه(ا) الفوج األول اللواء الخ مس 
 5(000 االلي للمش ة ق م م بودنيب 

الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املنظوض ي سي8 عنوانه(ا) 6 
ش ضع محمد القري م.ج 0000ر ف س 

املغرب
علي  الحسيني  الغ زي  السيد 
عنوانه(ا) الفوج األول اللواء الخ مس 
 5(000 االلي للمش ة ق م م بودنيب 

الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 2022/1579.
60I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE MBRZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش ضع املسجد ضقم 0) الط بق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

000)5، الرشيدية املغرب
SOCIETE MBRZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر اوالد 

علي واد النع م بوذنيب - 000)5 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(0((/158(5

 (( في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE MBRZ SARL
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

فالحية 
اشغ ل مختلفة 

استراد و تصدير .
عنوا8 املقر االجتم عي : قصر اوالد 
 5(000  - بوذنيب  النع م  واد  علي 

الرشيدية املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : البوبكري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : السيد عبد الوه ب ضزوكي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد البوبكري عنوانه(ا) 
 16 ضقم   19 حي موالي ضشيد الزنقة 
الر0ص ني 000)5 الرشيدية املغرب.

ضزوكي  الوه ب  عبد  السيد 
املسيرة  حي  ر)  الزنقة  عنوانه(ا) 
الرشيدية   5(000 بوذنيب الرشدية 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البوبكري عنوانه(ا) 
 16 ضقم   19 حي موالي ضشيد الزنقة 

الر0ص ني 000)5 الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 143/2022.
61I

UNIQ LOGISTICS WITH CARE

 UNIQLOGISTICS WITH
CARE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

UNIQ LOGISTICS WITH CARE
 KAAT BENNAHID ZAOUIAT
 LAHDER DB SIDI BOUAMER
 N°5 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 UNIQLOGISTICS WITH CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ق عة بن 
ن هض زاو0ة لحرر دضب سيدي 
بوع مر ضقم 5 مراكش - 80000 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر19رر1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.UNIQLOGISTICS WITH CARE
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نق2 البر ئع+االستيراد والتصدير .
ق عة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
بن ن هض زاو0ة لحرر دضب سيدي 
 80000  - مراكش   5 ضقم  بوع مر 

مراكش املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : محمد  العلوي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  العلوي  السيد 

دضب  لحرر  زاو0ة  ن هض  بن  ق عة 

سيدي بوع مر ضقم 5 مراكش 80000 

مراكش املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  العلوي  السيد 

دضب  لحرر  زاو0ة  ن هض  بن  ق عة 

سيدي بوع مر ضقم 5 مراكش 80000 

مراكش املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 81ررر1.

6(I

مكتب األست ذ محمد اوبرايم للمح م ة

NORRASKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

مكتب األست ذ محمد اوبرايم 

للمح م ة

11، زنقة األمير موالي عبد هللا الداض 

البير ء، 0000)، الداض البير ء 

املغرب

NORRASKO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 51، زنقة 

ايمي2 بروني، عي8 البرجة الداض 

البير ء 0000) الداض البير ء 

املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.10069

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 06 بكتوبر 1)0) تم تعيي8 

مسير جديد للشركة السيد(ة) ديدي 

جم ل الدين كمسير وحيد

تبع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0)8178.

Iر6

DWELLING

ROBIN PARIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
ROBIN PARIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 ش ضع 
ابن ت شفي8 الط بق ضقم ) الشقة 

ضقم ر - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5857
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROBIN :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.PARIS
التكو0ن   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األك ديمي والالمنهجي.
ش ضع   5  : عنوا8 املقر االجتم عي 
الشقة   ( ضقم  الط بق  ت شفي8  ابن 

ضقم ر - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : الهند�صي  ايم 8  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ايم 8 الهند�صي عنوانه(ا) 
ط بق   ( املحيط  اق مة  برك 8  ش ضع 
طنجة   90000 طنجة   98 شقة   (

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايم 8 الهند�صي عنوانه(ا) 

ط بق   ( املحيط  اق مة  برك 8  ش ضع 

طنجة   90000 طنجة   98 شقة   (

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة بطنجة بت ض0خ - تحت ضقم -.

68I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE CONSDUO NORTE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE CONSDUO NORTE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

االول ملك النصر تجزئة الراشيدية 

)1 جرسيف - 5100ر جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

En cours

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CONSDUO NORTE SARL

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عق ضي

اشغ ل البن ء املختلفة

التصدير و االستيراد.

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

االول ملك النصر تجزئة الراشيدية 

جرسيف  5100ر   - جرسيف   1(

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : السيد قدوض زضوال 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة نوالي البتول : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد قدوض زضوال عنوانه(ا) دواض 

الفحص  الصغير  القصر  فرسيوة 

انجرة )9815 القصر الصغير املغرب.

عنوانه(ا)  البتول  نوالي  السيدة 

دواض ت فراطة هواضة جرسيف 5100ر 

جرسيف املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قدوض زضوال عنوانه(ا) دواض 

الفحص  الصغير  القصر  فرسيوة 

انجرة )9815 القصر الصغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بت ض0خ 0ر م ضس 

))0) تحت ضقم 1301/2022.

65I

اءتم نية عبد الرحيم

 ALYAKADA LILHERASSA
»Y-H

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

اءتم نية عبد الرحيم
زنقة ببو العالء املعري حي الوحدة 
ضقم 9 ، 15000، الخميس ت املغرب

 ALYAKADA LILHERASSA »Y-H

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الرقم 6)1 

ش ضع الق �صي عي ض الخميس ت - 

15000 الخميس ت املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5ر88)
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بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 0) م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
عي ض  الق �صي  ش ضع   1(6 »الرقم 
الخميس ت   15000  - الخميس ت 
بودوح  محمد  »زنقة  إلى  املغرب« 
عم ضة 6) الط بق األول الخميس ت - 

15000 الخمي ت املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (9 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 181.

66I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إي. إلسإل ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو0ة ش ضع محمد الخ مس و ش ضع 
ابن كثير إق مة دوس م ضس ضقم 88 ، 

90000، طنجة املغرب
إي. إلسإل ترانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
موالي عبد العز0ز ، زنقة ش لة ، 

إق مة بميلة ، الط بق 07 ، ضقم 58 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5981

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إي.   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

إلسإل ترانس.

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البر ئع - الوس طة 
محطة الخدم ت

مخز8 و اللوجيستيك.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 ، ش لة  زنقة   ، العز0ز  عبد  موالي 
إق مة بميلة ، الط بق 07 ، ضقم 58 - 

90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : بلة  محمد  عم د  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عم د محمد بلة عنوانه(ا) 
ش ضع موالي عبد العز0ز ، زنقة ش لة 
، إق مة بميلة ، الط بق 07 ، ضقم 58 

90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عم د محمد بلة عنوانه(ا) 
ش ضع موالي عبد العز0ز ، زنقة ش لة 
، إق مة بميلة ، الط بق 07 ، ضقم 58 

90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 815)5).

67I

ائتم نية بوعرفة

AMAR DALLI MINIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية بوعرفة
ضقم89 زنقة الداض البير ء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

AMAR DALLI MINIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر كرو 
بني ت جيت - )6110 بني ت جيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1089

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMAR :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.DALLI MINIER
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 
التج ض0ة  العملي ت  و جميع  املع د8 
املرتبطة ب لقط ع املنجمي- تصدير و 
الكر0مة- االحج ض  و  املع د8  استراد 
الخ ص  للحس ب  البر ئع  نق2 
و  البن ء  اشغ ل  الغير-  لحس ب  و 

االشغ ل الفالحية املختلفة.
قصر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
كرو بني ت جيت - )6110 بني ت جيت 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
50 حصة   : السيد اوضلي محمد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   50  : علي  امرجيج  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  محمد  اوضلي  السيد 
بني ت جيت   6110( مركز بني ت جيت 

املغرب.
عنوانه(ا)  علي  امرجيج  السيد 
بني ت جيت   6110( مركز بني ت جيت 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  علي  امرجيج  السيد 
بني ت جيت   6110( مركز بني ت جيت 

املغرب
عنوانه(ا)  محمد  اوضلي  السيد 
بني ت جيت   6110( مركز بني ت جيت 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 40/2022.
68I

ائتم نية بوعرفة

STE BOMBETA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية بوعرفة
ضقم89 زنقة الداض البير ء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب
STE BOMBETA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 
الجديد ت لسينت - 00)61 ت لسينت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1087

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BOMBETA
جميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
االشغ ل  جميع  و  البن ء  اثغ ل 
اشغ ل التجهيز الفالحي و  املختلفة- 
تسيير االستغاللي ت الزضاعية- تمو0ن 

و تجهيز الحفالت.
الحي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الجديد ت لسينت - 00)61 ت لسينت 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : بشرى  الز0 ني  السيدة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بشرى  الز0 ني  السيدة 
برك 8  املق ومة  حي  85ر  زنقة  6ر 

)5)61 برك 8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بشرى  الز0 ني  السيدة 
برك 8  املق ومة  حي  85ر  زنقة  6ر 

)5)61 برك 8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 39/2022.

69I

األست ذ معتمد بحمد

اكفاي لوازير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

األست ذ معتمد بحمد
زاو0ة زنقة ابن ع ئشة وزنقة ط ضق 
ابن ز0 د, عم ضة اكسيلسيوض الط بق 
األول ضقم 7 جيليز ، 80000، مراكش 

املغرب
اكف ي لواز0ر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب 

9 ش ضع املزدلفة عرصة السينكو - 
80000 مراكش املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.11(665
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   09 في  املؤضخ 

املص دقة على :
وض0ني  توفيق  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   100
(ة) هش م  00ر حصة لف ئدة السيد 

زغلول بت ض0خ 10 م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 17)ر.

70I

PREMIUM FINANCE

ORIA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ORIA IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة ضقم 
ر الط بق الث ني ضقم 951 تجزئة 

املس ض طر0ق آسفي - 80000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8151

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ORIA  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.IMMOBILIER
التطو0ر   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ضي .
شقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضقم ر الط بق الث ني ضقم 951 تجزئة 
املس ض طر0ق آسفي - 80000 مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : يوسف  الفرحي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : السيد الفرحي عبد الغني 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50 الشركة سوم  كونسولتينغ : 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

كونسولتينغ  ض  إكس  ج  الشركة 

دضهم   100 بقيمة  حصة   (50  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الفرحي يوسف عنوانه(ا)  السيد 

س 8   16 ضقم  فيديرزوني  في  

 81100 إيط لي   مودين   بوسيدونيو 

مودين  إيط لي .

الغني  عبد  الفرحي  السيد 

كوتو  إيرنيست  ش ضع   11 عنوانه(ا) 

 59(81 فرنس   ك مبري   59800

ك مبري فرنس .

كونسولتينغ  سوم   الشركة 

سين   ابن  ش ضع   (18 عنوانه(ا) 

الداضالبير ء   (0000 الداضالبير ء 

املغرب.

كونسولتينغ  ض  إكس  ج  الشركة 

سين   ابن  ش ضع   (18 عنوانه(ا) 

 (0(10 الداضالبير ء  الهن ء  حي 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفرحي يوسف عنوانه(ا)  السيد 

س 8   16 ضقم  فيديرزوني  في  

 81100 إيط لي   مودين   بوسيدونيو 

مودين  إيط لي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 88ر8ر1.

71I

FIDUMATIC فيديم تيك 

LUCKY FISHERIES
شركة املس همة

تعيي8 بعر ء مجلس اإلداضة

FIDUMATIC فيديم تيك

عم ضة م  يوح ل ش ضع الحسن 

 imm 5096 الث ني اك دير ص ب

 mayouhel ave hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب

LUCKY FISHERIES »شركة 

املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

الجيش امللكي عم ضة املنزه ضقم 5 

مكرض مكتب 809 الط بق الرابع - 

80000 ااك دير املغرب.

»تعيي8 بعر ء مجلس اإلداضة«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

909ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 08 م ضس ))0)

تقرض تعيي8 بعر ء مجلس اإلداضة 

خالل السنوات امل لية الت لية: 

(0(( -

األشخ ص الطبيعيو8: 

الزبدي  محمد  السيد(ة) 

الرئيس والك ئن عنوانه(ا)  بصفته(ا) 

ب: املغرب 80000 ااك دير املغرب

كر0فتي  سميرة  السيد(ة) 

والك ئن  املجلس  عرو  بصفته(ا) 

عنوانه(ا) ب: املغرب 80000 ااك دير 

املغرب

األشخ ص املعنو0و8: 

 DALIAN MARINE FISHERIES

»شركة   DE LIAONONGG

املجلس  عرو  بصفته   املس همة« 

الصي8  والك ئن مقره  االجتم عي ب: 

 DALIAN ARRONDISSEMENT - ،
التج ضي  ب لسج2  واملسجلة  الصي8 

تحت ضقم:

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109165.

7(I

FOUADI FOURNITURES

 FOUADI FOURNITURE
)(SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نش ط الشركة 

FOUADI FOURNITURES

 CR LAATAMNA EL KELAA DES

 SRAGHNA ، 43000، EL KELAA

DES SRAGHNA Maroc

 FOUADI FOURNITURE (SARL

AU) شركة ذات املسؤولية املحدودة



6913 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

 Centre وعنوا8 مقره  االجتم عي
 LAATAMNA, EL KELAA DES

 SRAGHNA - 43000 EL KELAA
.DES SRAGHNA MAROC

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5ر9ر.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   17 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
 Entrepreneur de travaux

. divers et construction
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بت ض0خ 0ر 

م ضس ))0) تحت ضقم 145/2022.
Iر7

(019

إمير أفريقيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(019
rabat maroc ،80000 ، املغرب

إمير بفر0قي  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 18 ش ضع 
الجزائر شقة 10 حس 8 الرب ط 

10000 الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر15911
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  1ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إمير   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

بفر0قي .
بيع   •  : بإيج ز  الشركة  غرض 
وآالت  منتج ت  وتركيب  وتوزيع 
ومع لجته   وترشيحه   املي ه  لتقطير 

للجميع

 نوع امل ء
املنتج ت  وتصنيع  تصميم   •
واإللكترونية  الكهرب ئية  واألنظمة 
واإللكترونية  وامليك نيكية 

واإللكترونية.
 كهروميك نيكية

والتدض0ب  االستش ضات   •
البحث  واالجتم ع ت.  واملؤتمرات 

والتطو0ر ؛
• خدمة م  بعد البيع ؛

في  التج ض0ة  العملي ت  جميع   •
واملي ه  والجيش  الصن عة  مج الت 

بشك2 ع م.
جميع  وتصدير  استيراد   •
الالزمة  واملنتج ت  واملعدات  املواد 

للقط ع ت للع لم كله
 بنشطة الشركة ؛

األعم ل  جميع  وشراء  تشغي2   •
التج ض0ة واملمتلك ت.

املش ضكة بأي وسيلة في جميع   •  
التي  بو  إنش ؤه   تم  التي  الشرك ت 
تكو8  قد  والتي   ، إنش ؤه   سيتم 

مرتبطة بهدف الشركة ،
على وجه الخصوص من خالل   
إنش ء بسهم جديدة ، واالشتراك ت ، 

واالكتت ب ت ؛
وبصوضة بعم جميع املع مالت   •  
امل لية بو األوضاق امل لية بو الصن عية 
بو التج ض0ة بو العق ض0ة التي قد تحدث
تتعلق بشك2 مب شر بو غير مب شر 
لغرض الشركة بو بأي بغراض مم ثلة 

بو ذات صلة..
18 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الرب ط  حس 8   10 شقة  الجزائر 

10000 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  مصطفى  عال  السيد 
)5 فيال ش ضع بني مسكي8 داض السالم 

10000 الرب ط املغرب.
السيد داني ل إيكوبوني عنوانه(ا) 

إيط لي  10000 الرب ط املغرب.

عنوانه(ا)  بونو  بندض0   السيد 

إيط لي  10000 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مصطفى  عال  السيد 

)5 فيال ش ضع بني مسكي8 داض السالم 

10000 الرب ط املغرب

عنوانه(ا)  بونو  بندض0   السيد 

إيط لي  10000 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 17ر).

78I

DRIEB & ASSOCIES

EMERGE MAROC
إعال8 متعدد القراضات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

EMERGE MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 8، زنقة 

ابن ج بر - حي عي8 الذئ ب - - الداض 

البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: -.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(1 نونبر   1( املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تحو20 املقر اإلجتم عي إلى بنفي كولد 

حي   ( زنقة دي تيلول فيال ضقم   5 في 

ضوزفلت - الداض البير ء

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

القواني8  من   8 تغيير الفص2  م يلي: 

األس سية للشركة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تحيي8 القواني8 األس سية للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

بنفي  في  اإلجتم عي  املقر  تحديد 
 ( زنقة دي تيلول فيال ضقم   5 كولد: 

حي ضوزفلت - الداض البير ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )81868.

75I

DRIEB & ASSOCIES

EMERGE FINANCING
إعال8 متعدد القراضات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

EMERGE FINANCING »شركة 

املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 8، زنقة 

ابن ج بر - حي عي8 الذئ ب - - الداض 

البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: .

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 9) بكتوبر 1)0) تم اتخ ذ 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تحو20 املقر اإلجتم عي إلى 5 زنقة دي 

تيلول فيال ضقم ) حي ضوزفلت - الداض 

البير ء

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

القواني8  من   8 تغيير الفص2  م يلي: 

األس سية للشركة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تحيي8 القواني8 األس سية للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

تحديد املقر اإلجتم عي في بنفي كولد 
حي   ( تيلول فيال ضقم  زنقة دي   5  :

ضوزفلت - الداض البير ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 75ر819.

76I
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JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE EL
– RANBA -SARL
إعال8 متعدد القراضات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE EL
RANBA -SARL – »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: عند 

بنجليك، ر)ر ش ضع موالي اسم عي2 
- 0000) الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.(06005
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
1)0) تم اتخ ذ  06 دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
عبد  السيد  وف ة  مع ينة  م يلي: 
املتوفى  الشر0ك   ، السق ط  الوه ب 
بت ض0خ  بمل ني    - شتوتغ ضت  في 
زوجته  بق ء  على   ،  12/10/2019
وبطف له   ، السيدة نعيمة بن جلو8 
 ، السق ط  علي  السيد  الشرعيي8: 
محسن السق ط   ، يوسف السق ط 

والسيدة حسن ء السق ط
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
مع ينة وف ة السيد الف ض2 السق ط 
البير ء  ب لداض  املتوفى  الشر0ك   ،
بق ء  على   ،  04/04/2020 بت ض0خ   ،
 ، السق ط  ش دية  السيدة  بضملته 
ضض   السيد  الشرعيي8  وبطف له 
 ، السيد هش م السق ط   ، السق ط 

السيد حمزة السق ط
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
م ل  لربس  الجديد  التوزيع  اعتم د 

الشركة
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
املوافقة على عقد التبرع بثالثة بسهم 
(سهم  السق ط  علي  للسيد  ع ئدة 
السق ط  يوسف  والسيد  واحد) 

محسن  والسيد  واحد)  (سهم 

الشركة  في  واحد)  (سهم  السق ط 

السق ط  حسن ء  السيدة  لص لح 

بن  نعيمة  والسيدة  واحد)  (سهم 

جلو8 (سهم 8)

قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 

تعدي2 امل دتي8 6 و 7 من ضبس امل ل

قراض ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

وف ة املسير للشركة السيد الف ض2 

السق ط 

قراض ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

السق ط كمسير  السيد ضض   تعيي8 

جديد للشركة ، لفترة غير محدودة 

على  ينص  الذي   :8 ضقم  قراض 

تأكيد السيد ضشيد السق ط،  م يلي: 

السيد عمر السق ط و السيد محسن 

السق ط كمسيرين للشركة لفترة غير 

محدودة 

قراض ضقم 9: الذي ينص على م يلي: 

تحيي8 النظ م األس �صي 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

ينص على  الذي  و7:   6 ضقم  بند 

لربسم ل  الجديد  التوزيع  م يلي: 

الشركة

على  ينص  الذي   :8( ضقم  بند 

م يلي: تعيي8 مسير جديد في الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819669.

77I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

LOCAMOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

 LOCAMOB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ش ضع 

الزضقطوني إق مة الزهوض ضقم 8) 

الط بق الث من الداض البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

99817ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم   (0(( م ضس   (1 في  املؤضخ 

قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   5.000.000«

»500.000.) دضهم« إلى »7.500.000 

مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 

مع ديو8 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819651.

78I

CABINET ANESS

 GLOBAL COMMERCE ET

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,(5

TEMARA MAROC

 GLOBAL COMMERCE ET

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مبنى 0ر ، 

شقة 8 ، ش ضع موالي بحمد الوكيلي 

، حس 8 ، الرب ط - 10000 الرب ط 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

159119

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 GLOBAL COMMERCE ET

.TRAVAUX

تج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وصي نة  ومس عدة  وتركيب  وتوض0د 

مواد البن ء والتشغي2.

عنوا8 املقر االجتم عي : مبنى 0ر ، 

8 ، ش ضع موالي بحمد الوكيلي  شقة 

الرب ط   10000  - الرب ط   ، حس 8   ،

اململكة املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : القهري  ضحمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  القهري  ضحمة  السيدة 

8 س عم ضة اوه الشقة ضقم  البست 8 

ويسال8 اململكة   50080 ويسال8   08

املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  القهري  ضحمة  السيدة 

8 س عم ضة اوه الشقة ضقم  البست 8 

ويسال8 اململكة   50080 ويسال8   08

املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 819ر)1.

79I
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ALALI AUDIT ET CONSEIL

LOCAMOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
LOCAMOB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
و عنوا8 مقره  االجتم عي 59 ش ضع 
الزضقطوني إق مة الزهوض ضقم 8) 
الط بق الث من - 0000) الداض 

البير ء .
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
99817ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 1) م ضس ))0) تم تحو20 
الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819651.
80I

FIDUCIAIREJAD

CAFE CASTIEKHO sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 80000، مراكش
CAFE CASTIEKHO sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : سوكوم  1 
ضقم 151) مراكش 80000 مراكش 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.66(01

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( ين ير   (0 املؤضخ في 

CAFE CASTIEKHO sarl شركة ذات 

ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا8  دضهم   50.000
 (151 ضقم   1 سوكوم   اإلجتم عي 

املغرب  مراكش   80000 مراكش 

نتيجة لغي ب النش ط.

و عي8:

اللطيف  عبد  موالي  السيد(ة) 
ضقم   1 سوكوم   عنوانه(ا)  و  ط لبي 

املغرب  مراكش   80000  (151

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 0) ين ير ))0) وفي سوكوم  1 
مراكش   80000 مراكش   (151 ضقم 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8819ر1.

81I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ALI HOMELUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

ALI HOMELUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9ر تجزئة 

سبرونوض 01 الشقة 05 ش ضع إبن 

الخطيب - 0000ر ف س املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.67061

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(1 نونبر  0ر  املؤضخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الرايس إيم 8 كمسير وحيد.

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة بف س بت ض0خ ر0 ين ير ))0) 

تحت ضقم 20/2022.

8(I

AGIN SARL

GS SOLAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

GS SOLAR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عند تيك 
إكيبومو عم ضة 0ر شقة 8زنقة 

موالي بحمد لوكيلي حس 8 الرب ط 
الرب ط 0)100 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر15908

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  1ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GS  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOLAR SARL
-إستراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الكهروضوئية  املعدات  وتوزيع 

والدين ميكية الحراض0ة
-بن ء محط ت إنت ج الط قة.

عنوا8 املقر االجتم عي : عند تيك 
إكيبومو عم ضة 0ر شقة 8زنقة موالي 
بحمد لوكيلي حس 8 الرب ط الرب ط 

0)100 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ضشيد اوالد املبطول : 800 

دضهم   40.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

00ر   : بولحقة  بشراف  السيد 

دضهم   30.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

 : تيفي2  سيلفى  بنجمي8  السيد 

00ر حصة بقيمة 30.000,00 دضهم 

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املبطول  اوالد  ضشيد  السيد 

زنقة  املفر2  الشيخ  حي  عنوانه(ا) 

سال   110(0 سال   88 ضقم  التوتة 

املغرب.

السيد بشراف بولحقة عنوانه(ا) 

هومبيغج   ((609  ( برانتنوستراس 

امل ني  8ر00) برانتنوستراس امل ني .

تيفي2  سيلفى  بنجمي8  السيد 

ب   1 ك ضل ج كوب ستراس  عنوانه(ا) 

609)) 8ر00) ك ضل ج كوب امل ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املبطول  اوالد  ضشيد  السيد 

زنقة  املفر2  الشيخ  حي  عنوانه(ا) 

سال   110(0 سال   88 ضقم  التوتة 

املغرب

تيفي2  سيلفى  بنجمي8  السيد 

ب   1 ك ضل ج كوب ستراس  عنوانه(ا) 

609)) 8ر00) ك ضل ج كوب امل ني 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر5رر)1.

Iر8

موثق لزضق علي

PRO BTP MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

موثق لزضق علي

87ر ش ضع محمد الخ مس ، 

50)0)، الداض البيص ء املغرب

PRO BTP MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 180,ش ضع 
انف  الط بق االول - 6ر00) 

الداضالبير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
0191ر1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس  ر0  في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) جوا8 انطونيو 
ضو0ز م ضتينيز 000.) حصة اجتم عية 
من بص2 8.000 حصة لف ئدة السيد 
(ة) جيوضج ليوني2 ضو0ز م ضتينيز بت ض0خ 

ر0 م ضس ))0).
تفو0ت السيد (ة) جوا8 انطونيو 
ضو0ز م ضتينيز 000.ر حصة اجتم عية 
من بص2 8.000 حصة لف ئدة السيد 
م ضس  ر0  كريستوفر ضو0ز بت ض0خ  (ة) 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم رر8196.

88I

O’GESTION & CONSEIL

 ETABLISSEMENT DE
 L'ENSEIGNEMENT ACTIF

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة )1 الط بق الث لث 18 مكرض 
زنقة محمد عبدو إق مة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،60000
 ETABLISSEMENT DE

 L'ENSEIGNEMENT ACTIF PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
محمد عبدو ضقم 18 مكرض إق مة 
حمزة الشقة )1 - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9079ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 ETABLISSEMENT DE  :

.L’ENSEIGNEMENT ACTIF PRIVE

التعليم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخصو�صي.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

إق مة  مكرض   18 ضقم  عبدو  محمد 

وجدة   60000  -  1( الشقة  حمزة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : ص لحي  نصرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : ابراهيمي  بسيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ص لحي  نصرة  السيد 

ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ب75 

ضقم 15 60000 وجدة املغرب.

ابراهيمي عنوانه(ا)  السيد بسيد 

البس تي8 سيدي  النجد حي  مدضسة 

يحيى 60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  نصرة ص لحي  السيدة 

ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ب75 

ضقم 15 60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر8ر.

85I

BTP CONSULTANTS

صابور صياد السمك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة الوحدة بلوك D ضقم 578 
العيو8 ، 70000، العيو8 املغرب
ص بوض صي د السمك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوحدة بلوك د ضقم 578 العيو8 - 
70000 العيو8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
80867

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء بمختصر تسميته  : ص بوض 

صي د السمك.
تج ضة في   : غرض الشركة بإيج ز 

السمك.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - العيو8   578 الوحدة بلوك د ضقم 

70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اسم عي2 عليبو عنوانه(ا) 
حي الوحدة تجزئة املسيرة الخرراء 
املر�صى   1(8 ضقم  الث لث  الشطر 

70000 العيو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسم عي2 عليبو عنوانه(ا) 

حي الوحدة تجزئة املسيرة الخرراء 

املر�صى   1(8 ضقم  الث لث  الشطر 

70000 العيو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 804/2022.

86I

STE FIDU-LIDOU SARL

AUTO RADIO PALACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

AUTO RADIO PALACE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم ر17 

زنقة 7 تجزئة موالي ادضيس تغ ت - 

0000ر ف س املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر65رر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 18 م ضس  املؤضخ في 

AUTO RADIO PALACE شركة ذات 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسم له  50.000 دضهم 

ر17  ضقم  اإلجتم عي  وعنوا8 مقره  

تغ ت  ادضيس  موالي  تجزئة   7 زنقة 

ف س املغرب نتيجة ألزمة  0000ر   -

االقتص د  على  ومخلف ته   كوضون  

الوطني.

و عي8:

مرت ح  س دني  وف ء   السيد(ة) 
تجزئة   7 زنقة  ر17  ضقم  و عنوانه(ا) 

ف س  0000ر  تغ ت  ادضيس  موالي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ 18 م ضس ))0) وفي ضقم ر17 
 - تجزئة موالي ادضيس تغ ت   7 زنقة 

0000ر ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1618/2022.

87I

ARKOS

ELECTRO HAJIJI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

ELECTRO HAJIJI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : املركب 

التج ضي إضاك الش ضع محمد 
الس دس العم ضة د1 ضقم 8 الداض 
البير ء - 0500) الداض البير ء 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر689).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( م ضس   0( في  املؤضخ 
ذات  شركة   ELECTRO HAJIJI ح2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 
املركب  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
التج ضي إضاك الش ضع محمد الس دس 
 - البير ء  الداض   8 ضقم  د1  العم ضة 
الداض البير ء املغرب نتيجة   (0500

لعدم وجود بي نش ط تج ضي.
و عي8:

و  حجيجي  بوشعيب  السيد(ة) 
عنوانه(ا) دواض الحمر األلفة البير ء 
املغرب  البير ء  الداض   (0500

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

املركب  وفي   (0(( م ضس   0( بت ض0خ 

التج ضي إضاك الش ضع محمد الس دس 

 - البير ء  الداض   8 ضقم  د1  العم ضة 

0500) الداض البير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818975.

88I

ARKOS

CARRE OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

CARRE OFFICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 الط بق 1 ضقم ر 6) 

ش ضع مرس السلط 8 الط بق 1 ضقم 

ر، 0500) الداض البير ء املغرب 6) 

ش ضع مرس السلط 8 الط بق 1 ضقم 

ر 6) ش ضع مرس السلط 8 الط بق 

1 ضقم ر، 0500) الداض البير ء 

املغرب 6500) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

865رر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CARRE :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.OFFICE

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات.

6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 (6 ر  ضقم   1 مرس السلط 8 الط بق 

ضقم   1 ش ضع مرس السلط 8 الط بق 

 (6 0500) الداض البير ء املغرب  ر، 

ضقم   1 ش ضع مرس السلط 8 الط بق 

ر 6) ش ضع مرس السلط 8 الط بق 1 

ضقم ر، 0500) الداض البير ء املغرب 

6500) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الودغيري  الرفيع  عبد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500  : سفي ني 

دضهم للحصة .

السيد السيد عبد الوه ب سبتي 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد السيد عبد الوه ب سبتي 

دالفيرا  فيال  ازموض  طر0ق  عنوانه(ا) 

انف  50)0) الداض البير ء املغرب.

الودغيري  الرفيع  عبد  السيد 

ك ليفوضني   جن 8  عنوانه(ا)  سفي ني 

عي8   0( شقة   01 ط بق   (8 امرود 

الشق 800ر) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السيد عبد الوه ب سبتي 

دالفيرا  فيال  ازموض  طر0ق  عنوانه(ا) 

انف  50)0) الداض البير ء املغرب

الودغيري  الرفيع  عبد  السيد 

ك ليفوضني   جن 8  عنوانه(ا)  سفي ني 

عي8   0( شقة   01 ط بق   (8 امرود 

الشق 800ر) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

 1) فبراير ))0) تحت ضقم -.

89I

cabinet comptable chtioui

OUIBAHYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

OUIBAHYA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

الزالولة العوامرة القصر الكبير - 

150)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر668

في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 نونبر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OUIBAHYA TRANS

غرض الشركة بإيج ز : نق2 السلع 

لحس ب الغير

نق2 االشخ ص لحس ب الغير.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - الكبير  القصر  العوامرة  الزالولة 

150)9 القصر الكبير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ون س  العربي  محمد  السيد 

العوامرة  الزالولة  دواض  عنوانه(ا) 

150)9 القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)  الب هية  محمد  السيد 
دواض الزالولة العوامرة 150)9 القصر 

الكبير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

فبراير ))0) تحت ضقم 243/2022.

90I

CABINET BADREDDINE

GASTRO FIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

CABINET BADREDDINE
79) ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

ضقم 1 ، 0، مراكش املغرب
GASTRO FIX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الز0تو8 ) ش ضع محمد الس دس - 
8000 مراكش املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
9655ر.

الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
دجنبر  1ر  في  املؤضخ  الوحيد 
الشركة  ضبسم ل  ضفع  تم   (0(1
دضهم«   7.000.000« قدضه  بمبلغ 
إلى  دضهم«  »00.000ر.ر  من  بي 
 : طر0ق  عن  دضهم«  »00.000ر.10 
بضب ح بو عالوات  بو  إدم ج احتي طي 

إصداض في ضبس امل ل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 68ر8ر1.

91I

CABINET BADREDDINE

GASTRO FIX
إعال8 متعدد القراضات

CABINET BADREDDINE
79) ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

ضقم 1 ، 0، مراكش املغرب
GASTRO FIX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: اق مة 
الز0تو8 ) ش ضع محمد الس دس - 

80000 مراكش املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
9655ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤضخ في 01 بكتوبر 1)0) تم اتخ ذ 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
: قرض شرك ء  م يلي: تفو0ت الحصص 
الشركة املوافقة على تفو0ت مجموع 
السيد  من  االجتم عية  الحصص 
00رر  بنسليم 8 شكيب املتمثلة في 
الحصص  مجموع  تفو0ت  و  حصة 
بنسليم 8  السيد  من  االجتم عية 
حصة  00رر  في  املتمثلة  سفي 8 
يونس  بنسليم 8  السيد  لف ئدة 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
0ر6ررE8 الس كن بتجزئة فتح فيال 
مراكش  السي حية  املنطقة   1(1
الذي وافق على حي زة مجموع 6600 

حصة.
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
للشركة  الق نوني  الشك2  تحو20 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس هم واحد.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم *: الذي ينص على م يلي: 

*
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر6ر8ر1.
9(I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE IMMOBILIERE
YAHJE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE YAHJE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 85ر 

س حة النصر - 0110) الداض 

البير ء املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر6)58.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

املؤضخ في 1ر يوليوز 1)0) تقرض ح2 

 SOCIETE IMMOBILIERE YAHJE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ضبسم له   مبلغ  الوحيد  الشر0ك 

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

 - النصر  س حة  85ر  اإلجتم عي 

الداض البير ء املغرب نتيجة   (0110

الحس ب ت  في  املسجلة  الخس ئر  ل 

املقفلة في 1ر ديسمبر 0)0) تز0د عن 

ثالثة بضب ع ضبس امل ل وبسبب الوضع 

االقتص دي الصعب للغ ية.

و عي8:

و  دفيد  بن  ج ك  السيد(ة) 

مجموعة  املن ض  تجزئة  عنوانه(ا) 

بنف   بنسودة  زنقة محمد   8 ب ضقم 

املغرب  البير ء  الداض   (0(50

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

85ر  وفي   (0(1 يوليوز  1ر  بت ض0خ 

س حة النصر - 0110) الداض البير ء 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

 1ر م ضس ))0) تحت ضقم ر81956.

Iر9

ACDEN

إ م ج 2 إنجينيريينغ ش.م
إعال8 متعدد القراضات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
إ م ج ) إنجينيريينغ ش.م »شركة 

املس همة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: شوض )1، 
بالطو 002،1100، ش ضع القدس- 
حي سيدي معروف - 70)0) الداض 

البير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.81(589

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 يونيو   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
ليوم  اإلداضة  مجلس  م يلي:  على 
ب ستق لة  علم   احيط   15/6/2021
من   Daniel CHAFFRAIX السيد 
السيد  واخت ض  كمتصرف  مه مه 
الح م2   ،Alexandre AUDOIN
للجنسية الفرنسية ، والح م2 لجواز 
السفرعدد 15AC38600 ليح2 مح2 

العرو املستقي2 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي   :00 ضقم  بند 

م يلي: 00
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 8)8185.
98I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

طوب شوقي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH 1
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 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC

طوب شوقي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

بلفقير ش ضع محمد الخ مس 

مجموعة سكنية 19 ضقم ر مديونة، 

الداض البير ء - 9890) مديونة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8591ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

طوب   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

شوقي.

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ك فة  وتوزيع  تسو0ق  تصدير،   ،

واملهنية  املدضسية  واملواد  املعدات 

وجميع املستلزم ت املتعلقة بهم .

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

بلفقير ش ضع محمد الخ مس مجموعة 
الداض  مديونة،  ر  ضقم   19 سكنية 

البير ء - 9890) مديونة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : هش م  شوقي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هش م  شوقي  السيد 

0ر  الرقم  عبد هللا  بن  عالل  ش ضع 

 (9890 البير ء  الداض  مديونة، 

مديونة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هش م  شوقي  السيد 
0ر  الرقم  عبد هللا  بن  عالل  ش ضع 
 (9890 البير ء  الداض  مديونة، 

مديونة املغرب
عنوانه(ا)  ملعيني8  ضشيد  السيد 
ر  الط بق   17 عم ضة  بلفقير  إق مة 
مديونة   (9890 مديونة،   15 الشقة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 019)1.
95I

KAMAR BENOUNA

SUGAR LUMP ش م م
إعال8 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 8ر

20160، Casablanca MAROC
SUGAR LUMP ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: التجزئة 
88 الحي الصن عي موالي ضشيد - 

0670) الداضالبير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
8889)ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس  ر)  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
بيع الحصص/ قبول شر0ك جديد / 

استق لة/ تعيي8 مسيير
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
حصة   500 بنق2  الع م  الجمع  قرض 
مق2  الق دض  عبد  السيد  طرف  من 
لف ئدة السيدة مر0م الحلو الوط �صي 
على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 
م يلي: يوافق على السيدة مر0م الحلو 

الوط �صي كشر0كة جديدة 
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
الق دض  السيد عبد  مع ينة استق لة 
مق2 من مه م التسيير و تعيي8 السيدة 

مر0م الحلو الوط �صي كمسييرة 

قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 

مراجعة النر م االس �صي للشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

ضاسم ل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819700.

96I

ILIAS BOUJIDA

 SIHB DE LOCATION DE

VOITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تفو0ت حصص

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

 SIHB DE LOCATION DE

VOITURES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8) اق مة 

املثلث الدهبي الط بق الث لث ش ضع 

عالل بن عبد هللا - 5000ر ت زة 

املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

05ر).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   08 في  املؤضخ 

املص دقة على :

محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

تشغشوغة 100 حصة اجتم عية من 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   100 بص2 

هش م جبلي بت ض0خ 08 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 185.

97I

PREMIUM FINANCE

 SILOMETRICS TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SILOMETRICS TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة ضقم 

ر الط بق الث ني ضقم 951 تجزئة 

املس ض طر0ق آسفي - 80000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر818)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 SILOMETRICS TRAVAUX

.PUBLICS

بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة بو البن ء.

شقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضقم ر الط بق الث ني ضقم 951 تجزئة 

املس ض طر0ق آسفي - 80000 مراكش 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م ون ين : 5.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
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 5.000  : ون ين  شفيق  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ون ين  هش م  السيد 
عي8 مزواض   97 تجزئة ي سمينة ضقم 

80000 مراكش املغرب.
السيد شفيق ون ين عنوانه(ا) 8ر 
بوتو   9(800 ش ضع بوغوست بالنش 

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ون ين  هش م  السيد 
عي8 مزواض   97 تجزئة ي سمينة ضقم 

80000 مراكش املغرب
السيد شفيق ون ين عنوانه(ا) 8ر 
بوتو   9(800 ش ضع بوغوست بالنش 

فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8808ر1.

98I

اإلتم نية املغربية لتصحيح الحس ب ت والتصر0ح ت 

الرر0بية

والد الخير السيارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اإلتم نية املغربية لتصحيح 
الحس ب ت والتصر0ح ت الرر0بية

ر11 ش ضع محمد الخ مس 
BP2447، 30000، ف س املغرب
والد الخير السي ضات شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 158 

ب مجمع السالم متجر 8 طر0ق 
صفرو ف س - 0000ر ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(089
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
والد   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

الخير السي ضات.
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات املستعملة.
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 158 
طر0ق   8 متجر  السالم  مجمع  ب 

صفرو ف س - 0000ر ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 950  : السيد زضوق عبد الحليم 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   50  : كم ل  كبوض  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الحليم  عبد  زضوق  السيد 
عنوانه(ا) طر0ق صفرو ف س 0000ر 

ف س املغرب.
عنوانه(ا)  كم ل  كبوض  السيد 
ف س  0000ر  ف س  صفرو  طر0ق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحليم  عبد  زضوق  السيد 
عنوانه(ا) طر0ق صفرو ف س 0000ر 

ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1705.
99I

DUBAL PLUS

DUBAL PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

DUBAL PLUS
 N1 IMM 6 GH 16 RIAD AL
 HODA BD LA RESISTANCE
 ، 20830، MOHAMMEDIA

MAROC
DUBAL PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوض 
التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
املق ومة ض0 ض الهدى م س 16 

عم ضة 6 مح2 1 - 0ر08) املحمدية 
املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر808).
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 1) م ضس  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   DUBAL PLUS
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
ض0 ض  املق ومة  ش ضع  اإلجتم عي 
 -  1 مح2   6 عم ضة   16 الهدى م س 
 : املحمدية املغرب نتيجة ل  0ر08) 

بزمة م لية .
ش ضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املق ومة ض0 ض الهدى م س 15 عم ضة 
6 مح2 1 - 0ر08) املحمدية املغرب. 

و عي8:
و  ضجراجي  سكينة  السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي اغراس بني مصوض ضقم 
6 150ر9 مرتي2 املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
ش ضع املق ومة ض0 ض الهدى م س 15 

عم ضة 6 مح2 1
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 1ر م ضس 

))0) تحت ضقم 9)6.
100I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LA RIPOSO
إعال8 متعدد القراضات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

LA RIPOSO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: فيال ضقم 
18 تجزئة مدينة الزهوض 1 طر0ق 

عي8 الشقف - 0000ر ف س املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.66501

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
الذي ينص على  قراض ضقم األول: 
 (3/4) بضب ع  ثالثة  تحر0ر  م يلي: 

ضاسم ل الشركة 
الذي ينص على  قراض ضقم الث ني: 
من  الشركة  ضبسم ل  ضفع  م يلي: 

1000000.00 إلى 1800000.00
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي  األول:  ضقم  بند 
 (3/4) بضب ع  ثالثة  تحر0ر  م يلي: 

ضاسم ل الشركة 
الذي ينص على  الث ني:  بند ضقم 
من  الشركة  ضبسم ل  ضفع  م يلي: 

1000000.00 إلى 1800000.00
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1761/2022.

101I

املركز الجهوي لالستثم ض لجهة العيو8 الس قية 

الحمراء

DOMS SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ض لجهة 
العيو8 الس قية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيو8 املغرب

DOMS SECURITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة حي 
موالي ضشيد بلوك م ضقم 9ر العيو8 

- 70000 العيو8 املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر8088

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DOMS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.SECURITE
و  األمن   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحم ية.
عنوا8 املقر االجتم عي : تجزئة حي 
موالي ضشيد بلوك م ضقم 9ر العيو8 

- 70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : العمري  سعد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  العمري  سعد  السيد 
 09 زنقة  الح ضثي  ادضيس  تجزئة 

العيو8 70000 العيو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  العمري  سعد  السيد 
 09 زنقة  الح ضثي  ادضيس  تجزئة 

العيو8 70000 العيو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 818/2022.
10(I

HSSAINI AGRICOLE SARL

HSSAINI AGRICOLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HSSAINI AGRICOLE SARL
ضقم )81 حي مرج 8 ر مكن س ، 

50000، مكن س املغرب

HSSAINI AGRICOLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )81 

الط بق األول مرج 8 ر مكن س - 

50000 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55865

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. HSSAINI AGRICOLE SARL

االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

والتصدير و التج ضة الع مة.
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم )81 

 - مكن س  ر  مرج 8  األول  الط بق 

50000 مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : السيد املصطفى احس يني 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : احس يني  سفي 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد احمد بوهدي : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : بوهدي  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

احس يني  املصطفى  السيد 
ر  مرج 8  حي   81( ضقم  عنوانه(ا) 

مكن س 50000 مكن س املغرب.

السيد سفي 8 احس يني عنوانه(ا) 

الدولية  الس دس  محمد  اك دمية 

افرا8   50000 اللع ب القوى افرا8 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوهدي  احمد  السيد 
سيدي   89 ضقم  الديغو�صي  تجزئة 
مكن س   50000 مكن س  سعيد 

املغرب.
عنوانه(ا)  بوهدي  خولة  السيدة 
 8 ضقم  ه ء  بلوك  االحب س  عم ضة 
الوف ق سيدي سعيد مكن س 50000 

مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
احس يني  املصطفى  السيد 
ر  مرج 8  حي   81( ضقم  عنوانه(ا) 

مكن س 50000 مكن س املغرب
السيد سفي 8 احس يني عنوانه(ا) 
الدولية  الس دس  محمد  اك دمية 
افرا8   50000 اللع ب القوى افرا8 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 86)1.
Iر10

fatima zahra

BANAT PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
BANAT PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 1 

تجزئة م88 تجزئة االندلس طر0ق 
عي8 الشقف ف س - 0000ر ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7ر718

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BANAT PRO
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.
 1 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
طر0ق  االندلس  تجزئة  م88  تجزئة 
ف س  0000ر   - ف س  الشقف  عي8 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : النوايتي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : النوايتي  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة محمد النوايتي عنوانه(ا) 
ضقم 96 مكرض بلوك ا حي كر0و زواغة 

ف س 0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  النوايتي  محمد  السيد 
ضقم 96 مكرض بلوك ا حي كر0و زواغة 

ف س 0000ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   15 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر7ر1.

108I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE HANI NOC SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 ste hani noc sarl
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 5 

طر0ق ميدلت بجالب بزضو - 100ر5 
بزضو املغرب .
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(6851

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
))0) تقرض ح2  16 فبراير  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ste hani noc sarl الشر0ك الوحيد 
مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم وعنوا8 
مقره  اإلجتم عي ضقم 5 طر0ق ميدلت 
املغرب  بزضو  100ر5   - بزضو  بجالب 
الوحيد  الشر0ك  وف ة   : ل  نتيجة 

للشركة 
- اث ض ج ئحة فيروس كوضون .

 5 ضقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
100ر5   - طر0ق ميدلت بجالب بزضو 

بزضو املغرب. 
و عي8:

و  الزاوكي  ايم 8  السيد(ة) 
النخي2  تجزئة   116 ضقم  عنوانه(ا) 
ازضو املغرب  100ر5  بحداف ازضو   1

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 96.

105I

fatima zahra

EL BOULALY TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
 EL BOULALY TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم ) 

تجزئة الصداقة املرجة واد ف س - 

0000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

719(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BOULALY TRANSFERT

تحو20   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ستخالص  ا  و  االموال  استقب ل  و 

مختلف الفواتير.
 ( ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - ف س  واد  املرجة  الصداقة  تجزئة 

0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : البواللي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : البواللي  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  البواللي  محمد  السيد 

تجزئة موالي ادضيس املرجة واد  8ر 

ف س ف س 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البواللي  محمد  السيد 

تجزئة موالي ادضيس املرجة واد  8ر 

ف س ف س 0000ر ف س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   18 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1889.

106I

PUSH CENTER

OCR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
OCR CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 57ر ش ضع 

محمد الخ مس الط بق 5 الشقة 
9 القر ء ا) الداض البير ء الداض 
البير ء 0000) الداض البير ء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8077ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OCR  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CONSULTING
غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 

اداض0ة.
57ر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 5 الط بق  الخ مس  محمد  ش ضع 
البير ء  الداض  ا)  القر ء   9 الشقة 
0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد علي بنمو�صى : 100 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بنمو�صى  علي  محمد  السيد 

م   1 حي امل ز اق مة العمبر  عنوانه(ا) 

س ر1 عم ضة س الشقة ر1 الط بق 1 

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنمو�صى  علي  محمد  السيد 

م   1 حي امل ز اق مة العمبر  عنوانه(ا) 

س ر1 عم ضة س الشقة ر1 الط بق 1 

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 51ر819.

107I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 STE ADVENCE ARCHI

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاو0ة ش ضع ببي جر0ر الطبري 

وزنقة عبد الرحم 8 ن صر، إق مة 

املنصوض، الط بق األول، الشقة ضقم 

) ، 90000، طنجة املغرب

 STE ADVENCE ARCHI SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

املسيرة الخرراء، إق مة السفير، 

بلوك ب، املكتب ضقم ر1 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



6923 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5995

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ADVENCE ARCHI SERVICE
بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
السفير،  إق مة  الخرراء،  املسيرة 
 90000  - ر1  ضقم  املكتب  ب،  بلوك 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.500.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد البركة : 510 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
 895  : التنلي  الحس 8  السيد 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
 895  : الش جع  املهدي  السيد 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  البركة  محمد  السيد 
 90000 الخرراء  الجز0رة  زنقة 

طنجة املغرب.
التنلي عنوانه(ا)  السيد الحس 8 
طنجة   90000 ضشيد  موالي  ش ضع 

املغرب.
السيد املهدي الش جع عنوانه(ا) 
 90000 الشروق  مجمع  املج هدين 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
التنلي عنوانه(ا)  السيد الحس 8 
طنجة   90000 ضشيد  موالي  ش ضع 

املغرب
السيد املهدي الش جع عنوانه(ا) 
 90000 الشروق  مجمع  املج هدين 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 888)5).
108I

BETA FIDUCIAIRE

CLINIQUE IBN SINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

CLINIQUE IBN SINA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  االجتم عي تجزئة 

العلج تجزئة ر1 طر0ق سيدي يحي 
ش ضع حسن الت ني - 60000 وجدة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
9077ر

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تغيير   (0(( م ضس   17 املؤضخ في 
 CLINIQUE« من  الشركة  تسمية 
 CLINIQUE IBN« إلى   »IBN SINA

. »SINA EST
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1058.
109I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إنيرسولين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو0ة ش ضع محمد الخ مس و ش ضع 
ابن كثير إق مة دوس م ضس ضقم 88 ، 

90000، طنجة املغرب
إنيرسولي8 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

موالي ضشيد تجزئة ض0 ض إق مة 
م ض0 م  شقة 6 الط بق 1 - 90000 

طنجة املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.88751

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 19 يوليوز 1)0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ض0 ض  تجزئة  ضشيد  موالي  »ش ضع 
 -  1 الط بق   6 شقة  م ض0 م   إق مة 
»ش ضع  إلى  املغرب«  طنجة   90000
ــ وضود   90 اململكة العربية السعودية 
،إق مة إشراق بوفيس سنتر ،الط بق 
 90000  -  16 ضقم  ،املكتب   ( ضقم 

طنجة املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 89ر)5).
110I

NADNEPAL

NADENEPAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADNEPAL
ش ضع عالل بن عبد هللا ضقم 6ر 

الط بق الث لث الن ظوض ش ضع عالل 
بن عبد هللا ضقم 6ر الط بق الث لث 
الن ظوض، 000)6، الن ظوض املغرب

NADENEPAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
عالل بن عبد هللا ضقم 6ر الط بق 
الث لث الن ظوض الن ظوض 000)6 

الن ظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

761ر)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NADENEPAL

 SERVICES : غرض الشركة بإيج ز

.AUXILIAIRES DE TRANSPORT

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الط بق  6ر  ضقم  عبد هللا  بن  عالل 

 6(000 الن ظوض  الن ظوض  الث لث 

الن ظوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 6 بشهر سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه(ا)  بيال  جواد  السيد 

 6(000 انص ض  بني  املستوصف 

الن ظوض املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه(ا)  بيال  جواد  السيد 

 6(000 انص ض  بني  املستوصف 

الن ظوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 09 م ضس 

))0) تحت ضقم -.

111I

fatima zahra

LN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

LN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 8 

عم ضة 1 الط بق السفلي مشروع 

موالي ادضيس واد ف س ف س - 

0000ر ف س املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71179

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LN  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRAVAUX

غرض الشركة بإيج ز : مق ولة في 

االشغ ل املختلفة.
 8 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

مشروع  السفلي  الط بق   1 عم ضة 

 - ف س  ف س  واد  ادضيس  موالي 

0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الحمداوي  السيدة ملي ء 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1.000  : الحمداوي  السيدة ملي ء 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ملي ء الحمداوي عنوانه(ا) 
حي الجيراضي) زتقة 78 ضقم ر طنجة 

90010 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ملي ء الحمداوي عنوانه(ا) 
حي الجيراضي) زتقة 78 ضقم ر طنجة 

90010 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 590.

11(I

CUENTA CASH

البوصيري إيموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CUENTA CASH
 N 64 MAGASIN N 2 LOT
 BOUANANIA MERJA FES

MAROC ، 30020، FES املغرب
البوصيري إيموبيليي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي متجر ضقم 
56 تجزئة البوعن نية املرجة ف س - 

0)00ر ف س اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(087
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

البوصيري إيموبيليي.
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي و االشغ ل الع مة.
عنوا8 املقر االجتم عي : متجر ضقم 
 - تجزئة البوعن نية املرجة ف س   56

0)00ر ف س اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
البوصيري  الرفيع  عبد  السيد 
تجزئة البوعن نية   56 ضقم  عنوانه(ا) 

املرجة ف س 0)00ر ف س املغرب.
البوصيري  يوسف  السيد 
تجزئة البوعن نية   56 ضقم  عنوانه(ا) 

املرجة ف س 0)00ر ف س املغرب.
البوصيري  االله  عبد  السيد 
تجزئة البوعن نية   56 ضقم  عنوانه(ا) 

املرجة ف س 0)00ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوصيري  الرفيع  عبد  السيد 
تجزئة البوعن نية   56 ضقم  عنوانه(ا) 

املرجة ف س 0)00ر ف س املغرب
البوصيري  يوسف  السيد 
تجزئة البوعن نية   56 ضقم  عنوانه(ا) 

املرجة ف س 0)00ر ف س املغرب
البوصيري  االله  عبد  السيد 
تجزئة البوعن نية   56 ضقم  عنوانه(ا) 

املرجة ف س 0)00ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1668.

Iر11

املركز الجهوي لالستثم ض لجهة دضعة ت فياللت ملحقة 

وضزازات

 SOCIÉTÉ »AZAR

ARCHITECTURE « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ض لجهة دضعة 

ت فياللت ملحقة وضزازات

ش ضع موالي ضشيد عم ضة دادس 

الط بق االول وضزازات، 85000، 

وضزازات املغرب

 SOCIÉTÉ »AZAR

 ARCHITECTURE « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مزني8 

1 عم ضة A ش ضع محمد الخ مس - 

85000 وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

11909

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتر ء  عند 

 SOCIÉTÉ »AZAR  : تسميته  

. ARCHITECTURE « SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : * مهندس 

معم ضي .

مزني8   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - الخ مس  ش ضع محمد   A عم ضة   1

85000 وضزازات املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
ملغ ضي  الزهراء  ف طمة  السيدة 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ملغ ضي  الزهراء  ف طمة  السيدة 

بوم لن  العهد  ولي  ش ضع  عنوانه(ا) 

دادس 85150 تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ملغ ضي  الزهراء  ف طمة  السيدة 

بوم لن  العهد  ولي  ش ضع  عنوانه(ا) 

دادس 85150 تنغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 االبتدائية بوضزازات بت ض0خ 

))0) تحت ضقم -.

118I

مي م ض

FRAIS C BON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مي م ض

اق مة مي م ض عم ضة د ش ضع اوالد 

حدو الكر0م ت الداض البير ء ، 

0000)، الداض البير ء املغرب

FRAIS C BON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 

مي م ض ش ضع اوالد حدو الكر0م ت 

الداض البير ء - 0000) الداض 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

95ر8ر5

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRAIS : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

.C BON

استيراد٫   : غرض الشركة بإيج ز 

تصدير و بيع املواد الغذائية ب لجملة 

و ب لتقسيط .

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الكر0م ت  حدو  اوالد  ش ضع  مي م ض 

الداض البير ء - 0000) الداض البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : الج معي غزالني  السيدة اسم ء 

500 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة 

.

السيد ضض  طالل ابن جلو8 : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

غزالني  الج معي  اسم ء  السيدة 
فيال  سلوم  الخليج  زنقة  عنوانه(ا) 

 (00(0 الج معي انف  الداض البير ء 

الداض البير ء املغرب .
جلو8  ابن  طالل  ضض   السيد 
الط بق  ابن يقر 8  زنقة  عنوانه(ا) 
زاو0ة ش ضع انف  البير ء   (0 5 شقة 

0)00) الداض البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

غزالني  الج معي  اسم ء  السيدة 
فيال  سلوم  الخليج  زنقة  عنوانه(ا) 
 (00(0 الج معي انف  الداض البير ء 

الداض البير ء املغرب 
جلو8  ابن  طالل  ضض   السيد 
الط بق  ابن يقر 8  زنقة  عنوانه(ا) 
زاو0ة ش ضع انف  البير ء   (0 5 شقة 

0)00) الداض البير ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 90ر819.
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CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

صوالربرو طيك كومباني ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
صوالضبرو طيك كومب ني م ضوك 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر ش ضع 
ضح ل املسكيني ط بق ) الشقة 5، 
الداض البير ء، املغرب - 70000 

الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8777ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

صوالضبرو طيك كومب ني م ضوك.
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتصدير منتج ت الط قة الشمسية 
والرافع ت  البن ء  وآالت  والكهرب ء 

الشوكية والسخ ن ت الشمسية.
0ر ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
 ،5 الشقة   ( ط بق  املسكيني  ضح ل 
الداض البير ء، املغرب - 70000 الداض 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : السيد لونغ شينغ 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد لونغ شينغ عنوانه(ا) إق مة 
جن 8   16 الشقة   16 عم ضة  يسرى 

كليفوض8ِ الداض البير ء  
0860) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد لونغ شينغ عنوانه(ا) إق مة 
جن 8   16 الشقة   16 عم ضة  يسرى 

كليفوض8ِ الداض البير ء  
0860) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 190)1.
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cosmetique tafrasti

مازو�صي كونفيكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAZODAI CONFECTION
ش ضع ضوايوم العربية السعودية 

الط بق ر ضقم 0) طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

م زو�صي كونفيكسيو8 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 
العز0ز0ة ش ضع االم ضات العربية 

السعودية - 90000 طنجة املعرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5075

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

م زو�صي كونفيكسيو8.

خي طة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املالبس للرج ل النس ء واالطف ل.

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

العربية  االم ضات  ش ضع  العز0ز0ة 

السعودية - 90000 طنجة املعرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

80 حصة   : السيد محمد قدوضي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 60  : مزو�صي  بهيجة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  قدوضي  محمد  السيد 
 88 ضقم  ر)1  حي  ر  وض0 غ2  بني 

طنجةج&gt;و 90000 طنجة املعرب.

السيدة بهيجة مزو�صي عنوانه(ا) 

بوسيجوض حي الواد الح شف ضقم 18 

طنجة 90000 طنجة املعرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بهيجة مزو�صي عنوانه(ا) 

بوسيجوض حي الواد الح شف ضقم 18 

طنجة 90000 طنجة املعرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   0( بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)515).
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Dilegis Premium Service

STE PAVILLON FOOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
STE PAVILLON FOOT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع موال 
ش ضع 56 ر ط بق 18 شقة - 00)0) 

الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
895801

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PAVILLON FOOT
األنشطة   : غرض الشركة بإيج ز 

املتعلقة ب لر0 ضة.
عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع موال 
ش ضع 56 ر ط بق 18 شقة - 00)0) 

الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد حمزة بك ضي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بك ضي  حمزة  السيد 
ش ضع   88 في  و0قيم  البير ء  الداض 
البير ء  الداض  الخرراء  املسيرة 

00)0) الداض البير ء املغرب.
السيدة بنيسة ق سمي عنوانه(ا) 
الجديدة  سم عي2  موالي  ش ضع   08

8000) الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بك ضي  حمزة  السيد 
ش ضع   88 في  و0قيم  البير ء  الداض 
البير ء  الداض  الخرراء  املسيرة 

00)0) الداض البير ء املغرب
السيدة بنيسة ق سمي عنوانه(ا) 
الجديدة  سم عي2  موالي  ش ضع   08

8000) الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 
 Le dépôt a تحت ضقم   (0(( م ضس 

.été fait au CRI
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

EDP أوديبي ديزاين بروديكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
 EDP 8بوديبي ديزاين بروديكسيو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ز0نيت 
بيزن س س نتر زنقة مسلم تجزئة بوك ض 
- الط بق الت لت شقة ضقم 18 ب ب 

دك لة 80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر80)1

 15 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بوديبي   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.EDP 8ديزاين بروديكسيو

بعم ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

متنوعة بو مق ول إنش ءات

- االستيراد و التصدير

- مق ول مسبك.

ز0نيت   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

بيزن س س نتر زنقة مسلم تجزئة بوك ض 

ب ب   18 الط بق الت لت شقة ضقم   -

دك لة 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الج بري  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الج بري  علي  السيد 

 80000 رر)  ضقم  بومحراشة  دواض 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الج بري  علي  السيد 

 80000 رر)  ضقم  بومحراشة  دواض 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 98)8ر1.
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My Business Consulting

MON COIN PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

My Business Consulting

11 زنقة صالح الدين األيوبي الشقة 

1 الط بق األول ، 6100)، برشيد 

املغرب

MON COIN PARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

العمرة ضقم 68 الط بق األض�صي - 

6100) برشيد املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

985ر1.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 MON COIN ذات الشر0ك الوحيد

PARA مبلغ ضبسم له  100.000 دضهم 

تجزئة  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 

 - األض�صي  الط بق   68 ضقم  العمرة 

 : ل  نتيجة  املغرب  برشيد   (6100

تصفية اختي ض0ة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - األض�صي  الط بق   68 ضقم  العمرة 

6100) برشيد املغرب. 

و عي8:

و  شن ني  محمد  السيد(ة) 
 ( الط بق   10 زنقة   18 عنوانه(ا) 

برشيد   (6100 هللا  نصر  تجزئة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 9)ر.

1(0I
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cosmetique tafrasti

كونستركسيون م ش ر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSTRUCTION MHR
ش ضع ضوايوم العربية السعودية 

الط بق ر ضقم 0) طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

كونستركسيو8 م ش ض شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي موالي 
اسم عي2 18 عم ضة موالي اسم عي2 

الط بق ر ضقم 9 طنجة - 90000 
طنجة املعرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5109

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

كونستركسيو8 م ش ض .
اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة البن ء.
عنوا8 املقر االجتم عي : حي موالي 
اسم عي2 18 عم ضة موالي اسم عي2 
 90000  - طنجة   9 ضقم  ر  الط بق 

طنجة املعرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
الغليمي  اللطيف  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغليمي  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا) العرف 8 1 عم ضة 8 الط بق 

)1 طنجة 90000 طنجة املعرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغليمي  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا) العرف 8 1 عم ضة 8 الط بق 

)1 طنجة 90000 طنجة املعرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر0  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51575).
1(1I

aaf

LINES PLUS. SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
LINES PLUS. SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
بم ل اق مة ش ضع 6 ضقم ) طر0ق 
تطوا8 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6019
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LINES :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.PLUS. SARL
النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبر ئع.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
طر0ق   ( ضقم   6 ش ضع  اق مة  بم ل 
طنجة   90000  - طنجة  تطوا8 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   50  : السيد جم ل لكح2 
بقيمة 5.000 دضهم للحصة .

حصة   50  : السيد محمد زك وي 
بقيمة 5.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  لكح2  جم ل  السيد 
إق مة حمزة بلوك ر0 ضقم 08 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  زك وي  محمد  السيد 
طنجة   06 ضقم  ر1  حي بنكيرا8 زنقة 

90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لكح2  جم ل  السيد 
إق مة حمزة بلوك ر0 ضقم 08 طنجة 

90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 896)5).
1((I

بكوضي للمح م ة

SANDROC VENTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بكوضي للمح م ة
8ر ش ضع مدغشقر، املكتب ضقم 16 

، 10000، الرب ط املغرب
SANDROC VENTURES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر زنقة 
موالي بحمد لوكيلي الشقة ضقم 8 - 

10000 الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر15881
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SANDROC VENTURES
شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ق برة.
زنقة  0ر   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 -  8 موالي بحمد لوكيلي الشقة ضقم 

10000 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بكوضي  ي سي8  السيد 

حي الر0 ض 10000 الرب ط املغرب.
عنوانه(ا)  ح فظ  مروا8  السيد 

حي الفتح 10000 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ق �صي  ضه 8  محمد  السيد 

عنوانه(ا) الحسن ضود  
اإلم ضات  الخيمة  ضبس   000000

العربية املتحدة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم -.

Iر)1

موثقة

LES RESIDENCES SOFIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
ضقم 7) عم ضة افرا8 ) ش ضع الحسن 

الث ني اك دير، 80000، اك دير 
املغرب

LES RESIDENCES SOFIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 108 
تجزئة التيسير شقة ضقم 1 ايت ملول 

- 86155 عم لة انزك 8 ايت ملول 
املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(5797

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. RESIDENCES SOFIA

غرض الشركة بإيج ز : - 

واملش ضيع  التج ض0ة  العق ضات  تنمية 

العق ض0ة واإلداضة

العملي ت  ج2  وانج ز  -تنفيذ 

التي له  عالقة ب ملش ضيع العق ض0ة بو 

شرك ت البن ء. 

-اقتن ء و صي نة وتقسيم األضا�صي 

الع ض0ة لهدف بيعه 

لالستخدام  املب ني  -تشييد 

السكني واملنهي والتج ضي والصن عي، 

الع م  القط ع  عن  ني بة  بو  لنفسه 

املب ني  وتقسيم  والخ ص و غيرهم ، 

تج ض0ة  ومحالت  شقق،  طوابق،  إلى 

وغيره .

جميع  تأجير،  بيع،  -شراء، 

السكنية،  الوحدات  العق ضات، 

األضا�صي بو غيره .

وإداضة  استغالل  وحي زة؛  -تأجير 

املنقولة  واألموال  املمتلك ت  جميع 

وغير املنقولة

مي ه،  كهرب ء،  املب ني:  -صي نة 

الخشب، الصب غة، الزج ج، النج ضة 

بشك2 ع م

-صي نة جميع األعم ل واملنشآت 

والصن عي  التج ضي  الط بع  ذات 
والفني والحرفي والعق ضي

-التصنيع والتج ضة في مواد البن ء

العملي ت  جميع  ع مة  بصفة  و 

التي له  اضتب ط مب شر بو غير مب شر 

بأحد األهداف املذكوضة بعاله والتي 

من ش نه  املس همة في إنم ء الشركة.

عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 108 

تجزئة التيسير شقة ضقم 1 ايت ملول 

ملول  ايت  انزك 8  عم لة   86155  -

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد الزوبير بنعزوز : 8رر حصة 

بقيمة 800.رر دضهم للحصة .

ررر   : الط هري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00ر.رر دضهم للحصة .

السيد بشرف بنعزوز : ررر حصة 

بقيمة 00ر.رر دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بنعزوز  الزوبير  السيد 

حي السالم فيال اضاك مجموعة ا ضقم 

6ر ر1100 سال املغرب.

السيد محمد الط هري عنوانه(ا) 

شقة ضقم 1 ضقم 108 تجزئة التيسير 

ايت ملول 86155 ايت ملول املغرب.

عنوانه(ا)  بنعزوز  اشرف  السيد 

السالم  حي  8ر)1  ضقم   6 قط ع 

ر1100 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بنعزوز  الزوبير  السيد 

حي السالم فيال اضاك مجموعة ا ضقم 

6ر ر1100 سال املغرب

السيد محمد الط هري عنوانه(ا) 

شقة ضقم 1 ضقم 108 تجزئة التيسير 

ايت ملول 86155 ايت ملول املغرب

عنوانه(ا)  بنعزوز  اشرف  السيد 

السالم  حي  8ر)1  ضقم   6 قط ع 

ر1100 سال املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 618.

1(8I

Maitre Idriss el khatib

PROMO GOLDEN VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

PROMO GOLDEN VIEW شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الجيش امللكي ق مة داض السالم م  

 E-3 بي8 الط بقي8 مكتب داض السالم

93000 - تطوا8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

59ر1ر

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PROMO GOLDEN VIEW

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

م   السالم  داض  امللكي ق مة  الجيش 

 E-3 بي8 الط بقي8 مكتب داض السالم 

93000 - تطوا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد نوض الدين اشراط : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اشراط  الدين  نوض  السيد 
) ضقم  عنوانه(ا) ش ضع الجوال8 زنقة 

10 000ر9 تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بشراط  نوضالدين  السيد 
ضقم   ( الجوال8 حي  ش ضع  عنوانه(ا) 

10 000ر9 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بتطوا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1061.

1(5I

مجموعة بطلنتيك للمح سبة

 KF INNOVATIVE
SOLUTIONS

إعال8 متعدد القراضات

مجموعة بطلنتيك للمح سبة

شقة ضقم ر الط بق الث ني عم ضة 

)) زنقة الع دل حي اجن 8 عيال8، 

86000، آسفي املغرب

 KF INNOVATIVE SOLUTIONS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 75 ش ضع 

بنف  زنقة كلو دو بروف نس الط بق 

9 الشقة ب108 - 0000) الداض 

البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.880805

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

حصص  تفو0ت   1 ضقم  قراض 

م يلي:  على  ينص  الذي  اجتم عية: 

ك فة  تفو0ت  الوحيد  الشر0ك  قرض 

 100 الحصص اإلجتم عية و قدضه  

 10.000 قدضه   م لية  بقيمة  حصة 

دضهم لف ئدة السيد مونيب محمد

الذي  توزيع ضبسم ل:   ( قراض ضقم 

ضبسم ل  يتوزع  م يلي:  على  ينص 

الشركة ك لت لي : السيد مونيب محمد 

100حصة بقيمة 10.000 دضهم.
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ر استق لة املسير الح لي  قراض ضقم 

ينص  الذي  جديد:  مسير  تعيي8  و 

الحصص  لتفو0ت  تبع   م يلي:  على 

اإلجتم عية تم قبول استق لة السيد 

محمد ايت بودالل من مه م تسيير 

مونيب  السيد  تعيي8  تم  و  الشركة 

محمد كمسير وحيد للشركة

تغيير تسمية الشركة:   8 قراض ضقم 

السيد  قرض  م يلي:  على  ينص  الذي 

و  شر0ك   بصفته  محمد  مونيب 

تسيمة  تغيير  للشركة  وحيدا  مسيرا 

 KF INNOVATIVE من  الشركة 

 THE P.S.C.I.T إلى   SOLUTIONS

COMPANY

الق نوني  تحيي8   5 ضقم  قراض 

األس �صي: الذي ينص على م يلي: قرض 

السيد مونيب محمد بصفته شر0ك  و 

مسيرا وحيدا للشركة تحيي8 الق نو8 

القراضات  ك فة  بإض فة  األس �صي 

املص دق عليه  بمحرر الجمع الع م 

اإلستثن ئي

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

 : هي  للشركة  اإلجتم عية  التسمية 

THE P.S.C.I.T COMPANY

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

مبلغ ضبسم ل الشركة: 10.000 دضهم 

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

ك لت لي:  مقسم  الشركة  ضبسم ل 

حصة   100  : مونيب  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة 

على  ينص  الذي   :18 ضقم  بند 

محمد  مونيب  السيد  تعيي8  م يلي: 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818967.

1(6I

cosmetique tafrasti

كوسمتيك التفريستي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cosmetique tafrasti

ش ضع ضوايوم العربية السعودية 

الط بق ر ضقم 0) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

كوسمتيك التفريستي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي موالي 

اسم عي2 18 عم ضة موالي اسم عي2 

الط بق ر ضقم 9 طنجة - 90000 

طنجة املعرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5(89

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

كوسمتيك التفريستي .

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير مواد التجمي2.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي موالي 

اسم عي2 18 عم ضة موالي اسم عي2 
 90000  - طنجة   9 ضقم  ر  الط بق 

طنجة املعرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 600  : السيدة ميلودة التفرستي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

الزوج ل  الحق  عبد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   800  : التوزاني 

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

التفرستي  ميلودة  السيدة 

حي مالب ط  بطيو العوامي  عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املعرب.

الزوج ل  الحق  عبد  السيد 

حي م تط  حومة  التوزاني عنوانه(ا) 

طنجة   90000 طنجة  العشيري 

املعرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

التفرستي  ميلودة  السيدة 

حي مالب ط  بطيو العوامي  عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املعرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9)517).

1(7I

jilovta sarl

RABIE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

RABIE CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6ر ش ضع 

الدضفوفي الط بق ) الشقة 8 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9099ر

 (1 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RABIE :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.CALL

غرض الشركة بإيج ز : مركز نداء .

6ر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 -  8 ) الشقة  ش ضع الدضفوفي الط بق 

60000 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : ضبيع  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ضبيع  مصطفى  السيد 

فرنس  60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ضبيع  مصطفى  السيد 

فرنس  60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 809.

1(8I

PRO BRO CONSULTING

PRO BRO CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRO BRO CONSULTING

 APPT N 502 RÉSIDENCE STYLIA

 02 IMM 20 5ÈME ÉTAGE

 BENSERGAO AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

PRO BRO CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة ضقم 

)50 إق مة ستيلي  )0 عم ضة 0) 

الط بق الخ مس بن سرك و - 80000 

اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

50807

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BRO CONSULTING

خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لألفراد  والدعم  االستش ضات 

بو  الع مة  واملنظم ت  والشرك ت 

الخ صة.

شقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضقم )50 إق مة ستيلي  )0 عم ضة 0) 

الط بق الخ مس بن سرك و - 80000 

اك دير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ف كروتي عبد الرحيم : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة.

حصة   500  : بلة  بنواض  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحيم  عبد  ف كروتي  السيد 
5ر1 حي  )1 ضقم  بلوك ف  عنوانه(ا) 

الداخلة 80000 اك دير املغرب.

اق مة  بلة عنوانه(ا)  انواض  السيد 

ستيلي  شقة )10 عم ضة 17 بنسرك و 

80000 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  ف كروتي  السيد 
5ر1 حي  )1 ضقم  بلوك ف  عنوانه(ا) 

الداخلة 80000 اك دير املغرب

اق مة  بلة عنوانه(ا)  انواض  السيد 

ستيلي  شقة )10 عم ضة 17 بنسرك و 

80000 اك دير املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   01 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 878.

1(9I

FORMAFID CONSEIL

MOVENTO FARAH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

MOVENTO FARAH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 76) ش ضع 

ابن ت شفي8 الط بق ر - 00ر0) 

الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر81ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MOVENTO FARAH

بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لوازم  بيع  البن ء,  وبشغ ل  مختلفة 

مكتبية , تج ضة .

 (76  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ش ضع ابن ت شفي8 الط بق ر - 00ر0) 

الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الخطيبي  البشير  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد البشير الخطيبي عنوانه(ا) 

)0 ش ضع بن تومرت هي الفرح  الرقم 

01 6000) سط ت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البشير الخطيبي عنوانه(ا) 

)0 ش ضع بن تومرت هي الفرح  الرقم 

01 6000) سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819119.

0Iر1

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HILALICOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش ضع موض0ت ني  صندوق البريد 

609) ، 80000، مراكش املغرب

HILALICOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 57 ش ضع 

موض0ت ني  صندوق البريد 609) - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8(85

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HILALICOM

تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

جميع املب ني املفروشة.

57 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 -  (609 البريد  صندوق  موض0ت ني  

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد موالي اسم عي2 الحسيني 

 100 بقيمة  حصة   1.000  : هالل 

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد موالي اسم عي2 الحسيني 

ت ضكة  زهوض  تجزئة  عنوانه(ا)  هالل 
 80000 ت ضكة   111 ضقم   1( شطر 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي اسم عي2 الحسيني 

ت ضكة  زهوض  تجزئة  عنوانه(ا)  هالل 
 80000 ت ضكة   111 ضقم   1( شطر 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر885ر1.

1Iر1

MAROC COMPTA PLUS

 K Z PRODUCTS AND
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 ب ب الثالت ء الط بق االول الشقة 
ضقم ) الفقيه بن ض لح ، 00)ر)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

 K Z PRODUCTS AND SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 818 
نزهة ) بلوك ب - 00)ر) الفقيه بن 

ص لح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
50(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 K Z  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PRODUCTS AND SERVICES
بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

التنظيف /التج ضة.
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 818 
نزهة ) بلوك ب - 00)ر) الفقيه بن 

ص لح املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد خلي2 حب ل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد خلي2 حب ل عنوانه(ا) ضقم 
818 نزهة ) بلوك ب 00)ر) الفقيه 

بن ص لح املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خلي2 حب ل عنوانه(ا) ضقم 
818 نزهة ) بلوك ب 00)ر) الفقيه 

بن ص لح املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ص لح  بن  ب لفقيه  االبتدائية 
ضقم  تحت   (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ 

.105/2022

I)ر1

LE CONSUL SAS

ES-SADY-AGRI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
ES-SADY-AGRI SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر الشقة 
8 زنقة موالي بحمد الوكيلي حس 8 

الرب ط - 10000 الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

159167
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ES-  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SADY-AGRI SARL AU
شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

فالحية وتربية املوا�صي.
عنوا8 املقر االجتم عي : 0ر الشقة 
زنقة موالي بحمد الوكيلي حس 8   8

الرب ط - 10000 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
اللطيف  عبد  السعدي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللطيف  عبد  السعدي  السيد 
عي8  رر  ضقم  ابيك  دواض  عنوانه(ا) 
املحمدية   (8810 املحمدية  حرودة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  السعدي  السيد 
عي8  رر  ضقم  ابيك  دواض  عنوانه(ا) 
املحمدية   (8810 املحمدية  حرودة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 861ر)1.

Iرر1

Finconseil

ABS COSMETIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 180

casablanca maroc
ABS COSMETIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 

زضقطوني ط بق 5 8 17 - 00)0) 
الداض البير ء اململكة املغربية.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1((78
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 08 م ضس  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   ABS COSMETIC
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
 8  5 زضقطوني ط بق   86 اإلجتم عي 
اململكة  الداض البير ء   (0(00  -  17

املغربية نتيجة ل : ال يوجد نش ط.
 86 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (0(00  -  17  8  5 ط بق  زضقطوني 

الداض البير ء اململكة املغربية. 
و عي8:

و  شر0ف  بيت  بته ج  السيد(ة) 
 1( ضقم   101 مبنى   GH 7 عنوانه(ا) 
00)0) ضحمة  ) بس تي8 ضحمة  ط بق 
اململكة املغربية كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819965.

8Iر1

IBRA MANAGEMENT

OMIXA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT

 AVENUE MOHAMED 6 IMM

 AILLAL NR 3223EME ETAGE

 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc

OMIXA CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

)0 ضقم 06 مكرض حي موالي ضشيد 

العيو8 العيو8 70000 العيو8 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

80955

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OMIXA CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ىق.

 0( زنقة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
ضقم 06 مكرض حي موالي ضشيد العيو8 

العيو8 70000 العيو8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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بقيمة   500  : ب ني  علي  السيد 
50.000 دضهم.

السيد الس لك اشي8 : 500 بقيمة 
50.000 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  اشي8  الس لك  السيد 
18) حي خط  زنقة زاو0ة الشيخ ضقم 
 laayoune 70000 8الرملة )0 العيو

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه(ا)  ب ني  علي  السيد 
موالي ضشيد الشطر ر زنقة ) ضقم 5) 

العيوlaayoune 70000 8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 874/2022.
5Iر1

CMA GESTION

ABDX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ABDX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 55 ش ضع 
محمد الخ مس عم ضة جك ض الط بق 
الخ مس ب ب ضقم رر جليز - 80000 

مراكش املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1ر967.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 
املسؤولية  ذات  شركة   ABDX ح2 
 50.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 
 55 اإلجتم عي  دضهم وعنوا8 مقره  
جك ض  عم ضة  الخ مس  محمد  ش ضع 
رر جليز -  الط بق الخ مس ب ب ضقم 

80000 مراكش املغرب نتيجة ل..

و عي8:
و  بوندو  بلي8  م ضك  السيد(ة) 
كرافت  ك تي   طر0ق   15 عنوانه(ا) 
(ة)  جين س فرنس  كمصفي   69780

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ 8) فبراير ))0) وفي 15 طر0ق 
ك تي  كرافت - 69780 جين س فرنس .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 97)ر.
6Iر1

FIDUCIAIRE 2RT SARL

CEMA FES SARRL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

CEMA FES SARRL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 58 ش ضع 
الزضقطوني - 0000ر ف س املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.16609
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 1) م ضس  املؤضخ في 
ذات  شركة   CEMA FES SARRL
ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا8  دضهم   1.000.000
 - الزضقطوني  ش ضع   58 اإلجتم عي 
0000ر ف س املغرب نتيجة اللشركة 

تدض الخس ضة بعض بخرى.
و عي8:

الغم ضي  يونس  السيد(ة) 
التلمس ني و عنوانه(ا) 10 ش ضع عبد 
0000ر  بدض  حي  سقق ط  الرحيم 

ف س املغرب كمصفي (ة) للشركة.
برادة و عنوانه(ا)  وف ء  السيد(ة) 
الرحيم سقق ط حي  ش ضع عبد   1(
كمصفي  املغرب  ف س  0000ر  بدض 

(ة) للشركة.

الغم ضي  مر0م  السيد(ة) 

تجزئة حمزة  التلمس ني و عنوانه(ا) 

ف س  0000ر  ايموزاض  طر0قق  ر10 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

السيد(ة) كنزة الغم ضي التلمس ني 

الرحيم  عبد  ش ضع   1( عنوانه(ا)  و 

سقق ط حي بدض 0000ر ف س املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
الغم ضي  مهدي  السيد(ة) 

التلمس ني و عنوانه(ا) )1 ش ضع عبد 

0000ر  بدض  حي  سقق ط  الرحيم 

ف س املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 1) م ضس ))0) وفي 58 ش ضع 

الزضقطوني - 0000ر ف س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر16.

7Iر1

fudben

 DIGITEX DEV SARL شركة
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fudben

-71ش ضع املسيرة الن ظوض، 000)6، 

الن ظوض املغرب

 DIGITEX DEV SARL AU شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي النصر 
ضقو 0ر سلوا8 الن ظوض )70)6 إ 

قليم الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7)8ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DIGITEX DEV SARL AU
إ نج ز   -  : غرض الشركة بإيج ز 
والرقمنة  البرمجة  عملي ت  جميع 
الال  طغ ل  لال  الرفمية  واأللع ب 

لكترونية..
عنوا8 املقر االجتم عي : حي النصر 
إ   6(70( الن ظوض  سلوا8  0ر  ضقو 

قليم الن ظوض املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حصة   500  : السيد بوب ح حمزة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
بقيمة   500  : السيد بوب ح حمزة 

100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  حمزة  بوب ح  السيد 
 85000 ضقم07ر  الدهب  واد  حي 

واضزازات املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حمزة  بوب ح  السيد 
 85000 07ر  ضقم  الدهب  واد  حي 

واضزازات املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 07 م ضس 

))0) تحت ضقم 78ر.
8Iر1

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 HADHOUM SERVICE
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM
 D APPT 8 HAY IZDIHAR
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 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

 HADHOUM SERVICE NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 

ب فر ءات السع دة ضقم ب م ر 

مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8181

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HADHOUM SERVICE NEGOCE

غرض الشركة بإيج ز : وسيط في 

تحو20 األموال والخدم ت امل لية.

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ر  م  ب  ضقم  السع دة  فر ءات  ب 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد عبد الع لي زضوال 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد الع لي زضوال عنوانه(ا) 

سيدي  رر1  ضقم  البير ن�صي  دواض 

غ نم 80000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الع لي زضوال عنوانه(ا) 

سيدي  رر1  ضقم  البير ن�صي  دواض 

غ نم 80000 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 590ر.

9Iر1

السالوي حسن

 PERFECT HOSPITALITY

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

السالوي حسن

115ش ضع ) م ضس الداض البير ء، 

000)، الداض البير ء املغلرب

 PERFECT HOSPITALITY S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

عبد املومن وزنقة سومية-إق مة 

شهرزاد ر، الط بق 8 ضقم: 0) - الداض 

البير ء - )008) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8787ر5

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PERFECT HOSPITALITY S.A.R.L

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.

عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع عبد 

املومن وزنقة سومية-إق مة شهرزاد 
ر، الط بق 8 ضقم: 0) - الداض البير ء 

- )008) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

150.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : السيد فيص2 لحلو 
بقيمة 50.000,00 دضهم للحصة .

 500  : ضادهي  الدين  نوض  السيد 
دضهم   50.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
حصة   500  : نوف2 م مو  السيد 

بقيمة 50.000,00 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  لحلو  فيص2  السيد 
الداض  بنف   الزمرد  محج ش طىء   (9
البير ء  الداض   (0170 البير ء 

املغرب.
السيد نوض الدين ضادهي عنوانه(ا) 
زنقة تجزئة كوضاي يوسف   07 ضقم 
الداض   (005( البير ء  الداض  بنف    -

البير ء املغرب.
السيد نوف2 م مو عنوانه(ا) تجزئة 
بغسيت لكبير إق مة علي »ب« الط بق 
8 الشقة 1ر - مع ض0ف الداض البير ء 

0رر0) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لحلو  فيص2  السيد 
الداض  بنف   الزمرد  محج ش طىء   (9
البير ء  الداض   (0170 البير ء 

املغرب
السيد نوض الدين ضادهي عنوانه(ا) 
زنقة تجزئة كوضاي يوسف   07 ضقم 
الداض   (005( البير ء  الداض  بنف    -

البير ء املغرب
السيد نوف2 م مو عنوانه(ا) تجزئة 
بغسيت لكبير إق مة علي »ب« الط بق 
8 الشقة 1ر - مع ض0ف الداض البير ء 

0رر0) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819878.
180I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة جبابرة مطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة جب برة مط ل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 17 

تجزئة فرح طر0ق سيدي حرازم ف س 
- 0000ر ف س املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.67165
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تقرض ح2  1) فبراير  املؤضخ في 
ذات  شركة  مط ل  جب برة  شركة 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ضبسم له   مبلغ  الوحيد 
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 
تجزئة فرح طر0ق سيدي حرازم   17
ف س املغرب نتيجة  0000ر   - ف س 
لعدم تحقيق الهدف الدي تأسست 

من بجله الشركة
و عي8:

علي شو0خ و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
سيدي  طر0ق   17 ضقم  فرح  تجزئة 
املغرب  ف س  0000ر  ف س  احرازم 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 17 وفي ضقم   (0(( فبراير   (1 بت ض0خ 
تجزئة فرح طر0ق سيدي حرازم ف س 

- 0000ر ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   18 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1354/2022.
181I

FORMAFID CONSEIL

TRASLA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
 TRASLA
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 96 

ش ضع بنف  شقة 91 الط بق 9 

إق مة لوبرانطو8 بنف  - 70ر0) 

الداضالبير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7689ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRASLA

بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التركيب ت  البن ء,  وبشغ ل  مختلفة 

الكهرب ئية, تج ضة .

 96  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 9 الط بق   91 شقة  بنف   ش ضع 

70ر0)   - بنف   لوبرانطو8  إق مة 

الداضالبير ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : محدق  ف طنة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ف طنة محدق عنوانه(ا) 

احمد  اوالد  رر1  الرقم  دواض حمري 

داض بوعزة ر))7) النواصر املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ف طنة محدق عنوانه(ا) 

احمد  اوالد  رر1  الرقم  دواض حمري 

داض بوعزة ر))7) النواصر املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81905.
18(I

الركيبي

STE CARBUMED SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب
 STE CARBUMED SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة ضض  
ش ضع الحسن الث ني - 81000 كلميم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. CARBUMED SERVICES
محطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البنزين.
عنوا8 املقر االجتم عي : زنقة ضض  
ش ضع الحسن الث ني - 81000 كلميم 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : محمد  شر0في  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  شر0في  السيد 
ش ضع محمد الس دس كلميم 81000 

كلميم املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  شر0في  السيد 
ش ضع محمد الس دس كلميم 81000 

كلميم املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 8)1.

Iر18

FICAGEST

SOCITRAPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SOCITRAPA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 ضقم 
) الط بق السفلي مسيرة ر س ضقم 

897 - 80100 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر807)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCITRAPA
تكييف   : بإيج ز  الشركة  غرض 
(تقطيع  الغدائية  املواد  تغليف  و 

الخرر و الفواكه).

وجب ت سريعة-وجب ت خفيفة
استيراد و تصدير.

عنوا8 املقر االجتم عي : مح2 ضقم 
س ضقم  ر  الط بق السفلي مسيرة   (

897 - 80100 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ف  شرا  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  محمد شرا ف  السيد 
 80100  897 ضقم  س  ر  مسيرة 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  شراف  محمد  السيد 
 80100  897 ضقم  س  ر  مسيرة 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6)ر8ر1.
188I

GROWAGROكرواكرو

GROWAGRO SARLكرواكرو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GROWAGROكرواكرو
66 مكرض زنقة الجديدة حي األم2 ، 

0000ر، ف س املغرب
 GROWAGRO SARLكرواكرو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 66 مكرض 
زنقة الجديدة حي األم2 - 0000ر 

ف س املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر09)7
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.GROWAGRO SARLكرواكرو
انشطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

فالحية.
عنوا8 املقر االجتم عي : 66 مكرض 
0000ر   - األم2  حي  الجديدة  زنقة 

ف س املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حصة   50  : السيد بوعي د كر0م 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
50 حصة   : السيد خروبي محمد 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بوعي د كر0م عنوانه(ا) 6) 
ايت سق طو ميمو8 الخط بي 0000ر 

ف س املغرب .
عنوانه(ا)  محمد  خروبي  السيد 
0000ر  تع ونية امللكية بوالد الطيب 

ف س املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  خروبي  السيد 
0000ر  تع ونية امللكية بوالد الطيب 

ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1618.
185I

MAROC COMPTA PLUS

AGRO RIDAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 ب ب الثالت ء الط بق االول الشقة 
ضقم ) الفقيه بن ض لح ، 00)ر)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
AGRO RIDAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

الث لت ش ضع الحسن الث ني ضقم 188 

- 0)0ر) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(581

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.RIDAT

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

توظيف العم ل/التسيير الزضاعي.

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الث لت ش ضع الحسن الث ني ضقم 188 

- 0)0ر) بني مالل املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ضض  جبرا8 : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ضض  جبرا8 عنوانه(ا) اوالد 
زم م 550ر) سوق السبت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضض  جبرا8 عنوانه(ا) اوالد 
زم م 550ر) سوق السبت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 18 م ضس 

))0) تحت ضقم )7).

186I

الركيبي

 STE AUTO ECOLE AL
QASSER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

 STE AUTO ECOLE AL QASSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
االمراء ضقم 0) - 81000 كلميم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8071

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.AUTO ECOLE AL QASSER
مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

لتعليم السي قة.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
كلميم   81000  -  (0 ضقم  االمراء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حسن  غراس  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد غراس حسن عنوانه(ا) حي 
ضقم   08 ف هلل بلوك س زنقة  الرج ء 

06 81000 كلميم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد غراس حسن عنوانه(ا) حي 

ضقم   08 ف هلل بلوك س زنقة  الرج ء 

06 81000 كلميم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 180.

187I

WEMANAGER

wemanager
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

WEMANAGER

حي سع دة محج موالي إسم عي2 

زنقة برك 8 ضقم 01 الط بق 01 ، 

0180)، الداض البير ء املغرب

wemanager شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي العيو8، 

حي سع دة محج موالي إسم عي2 

زنقة برك 8 ضقم 01 الط بق 01 - 

70000 العيو8 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

0681ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

))0) تقرض ح2  1) فبراير  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   wemanager الشر0ك الوحيد 

وعنوا8  دضهم   10.000 ضبسم له  

مقره  اإلجتم عي العيو8، حي سع دة 

برك 8  زنقة  إسم عي2  موالي  محج 
ضقم 01 الط بق 01 - 70000 العيو8 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

اإلجتم عي.

و حدد مقر التصفية ب العيو8، 

إسم عي2  موالي  محج  سع دة  حي 

 -  01 الط بق   01 ضقم  برك 8  زنقة 

70000 العيو8 املغرب. 
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و عي8:
السيد(ة) صف ء الدين بلمكن �صي 
و عنوانه(ا) حي املسجد زنقة ر) ضقم 
املغرب  البير ء  الداض   (0550  05

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 816/2022.
188I

SOFICODEX

كريسطال البركة كازا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
81 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، دضب عمر ، )ر00)، الداض 
البير ء املغرب

كريسط ل البركة ك زا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 100 محج 
حم 8 الفطواكي ضقم 1) قس ض0ة 
البركة - 0000) الداضالبير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

91ر819
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

كريسط ل البركة ك زا.
بيع لوازم   : غرض الشركة بإيج ز 

الهداي  و الكريسط ل .
عنوا8 املقر االجتم عي : 100 محج 
قس ض0ة   (1 ضقم  الفطواكي  حم 8 
البركة - 0000) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.500.000 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 15.000  : السيد محمد الشو0خ 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 15.000  : مروا8  حسن  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد الشو0خ عنوانه(ا) . 
0500) البير ء املغرب.

 . السيد حسن مروا8 عنوانه(ا) 
0500) البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشو0خ عنوانه(ا) . 
0500) البير ء املغرب

 . السيد حسن مروا8 عنوانه(ا) 
0500) البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 91ر819.
189I

BOUKHAOUA BTP

BOUKHAOUA BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUKHAOUA BTP
 Massira 1, IMM Amal C,

 Appartement C1 ، 40000،
Marrakech Maroc

BOUKHAOUA BTP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املسيرة 
1 ، عم ضة بم2 (س) ، شقة (س) 1 
Marrakech 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8185

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. BOUKHAOUA BTP
بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
ت جر,استيراد  متنوعة بو بعم ل بن ء, 

و تصدير.
املسيرة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 1 (س)  شقة   ، (س)  عم ضة بم2   ،  1
Marrakech 40000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد العز0ز بوخ و : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوخ و  العز0ز  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حدائق ببراض عم ضة 17 ضقم 
ر1 املح ميد 80000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

بوخ و  العز0ز  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حدائق ببراض عم ضة 17 ضقم 
ر1 املح ميد 80000 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8809ر1.
150I

MAROC COMPTA PLUS

 NOUVEAUX SERVICES ET
NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 ب ب الثالت ء الط بق االول الشقة 
ضقم ) الفقيه بن ض لح ، 00)ر)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 NOUVEAUX SERVICES ET

NEGOCE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
الث لت ش ضع الحسن الث ني ضقم 188 

- 0)0ر) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(579
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 NOUVEAUX SERVICES ET

.NEGOCE
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
اإلداض0ة/التسيير  االستش ضات 

الفالحي/التج ضة.
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الث لت ش ضع الحسن الث ني ضقم 188 

- 0)0ر) بني مالل املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : نوضة  ن جيمي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  نوضة  ن جيمي  السيدة 
مركز االستتم ض الفالحي 508 00)ر) 

الفقيه بن ص لح املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نوضة  ن جيمي  السيدة 
مركز االستتم ض الفالحي 508 00)ر) 

الفقيه بن ص لح املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 09ر.
151I
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AL BILAD NORD البالد نـــوض

البالد نور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AL BILAD NORD البالد نـــوض
)108 حي املرس اشن د (الزايدي) ، 

90000، طنجة املغرب
البالد نوض شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )108 حي 
املرس اشن د (الز0دي) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(6081

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
البالد   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

نوض.
غرفة   •  : بإيج ز  الشركة  غرض 
بنواع  جميع  تنريم   ، الش ي 
امليالد  بعي د  تنظيم  مث2  املن سب ت 
 ، الزف ف  وحفالت   ، والتعميد   ،

والسهرات مع األصدق ء.
بيع   ، السريعة  الوجب ت   •
 ، السندويش ت   ، الوجب ت الج هزة 
البرغر ، السلط ت ، البيتزا ، البط ط  
املقلية ، الفط ئر ، الواف2 ، الحلو0 ت 
، اآليس كر0م ، في املوقع بو للطلب ت 
بيع   ، التوصي2 للمن زل   ، الخ ضجية 
املشروب ت الس خنة ، املشروب ت غير 

الكحولية.
العملي ت  جميع   ، ع م  بشك2   •
التج ض0ة والصن عية وامل لية املتعلقة 
بشك2 مب شر بو غير مب شر ب ألشي ء 
بو التي من املحتم2   ، املذكوضة بعاله 

ب8 تعزز تحقيقه  وتطو0ره ..

 108(  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 90000  - (الز0دي)  حي املرس اشن د 

طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : حميد  اوهم ز  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حميد  اوهم ز  السيد 

01 ش ضع ع ئشة املس فر  حي السالم 

 50 ضقم   1 الط بق   0( كر0م  اق مة 

90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حميد  اوهم ز  السيد 

01 ش ضع ع ئشة املس فر  حي السالم 

 50 ضقم   1 الط بق   0( كر0م  اق مة 

90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)5)5).

15(I

»METROPOLIS CL«

»M3 HOUSE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

»M3 HOUSE«

)1، زنقة س ض0ة ابن زنيم، الط بق 

الث لث، الشقة ر، النخلقة، الداض 

البير ء ، 0000)، الداض البير ء 

املغرب

»M3 HOUSE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1، زنقة 

س ض0ة ابن زنيم، الط بق الث لث، 

الشقة ر، النخلة، الداض البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

85ر7ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M3«  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.»HOUSE

غرض الشركة بإيج ز : - اإلنع ش 

 .(droguerie) العق ضي. - بيع العق قير

- التج ضة.

عنوا8 املقر االجتم عي : )1، زنقة 

الث لث،  الط بق  زنيم،  ابن  س ض0ة 

 - البير ء  الداض  النخلة،  ر،  الشقة 

0000) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد يوسف ابوالعالء 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف ابوالعالء عنوانه(ا) 

 ،8 نسيم  تجزئة  بض0ك ،  نهر   ،8 ضقم 

8000) الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف ابوالعالء عنوانه(ا) 

 ،8 نسيم  تجزئة  بض0ك ،  نهر   ،8 ضقم 

8000) الجديدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81858.

Iر15

FIDUCIAIRE ZOHOUR

CITY EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

CITY EQUIPEMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 8) 

ش ضع ابن الخطيب و ش ضع موالي 

هش م ف س - 000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

719(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CITY  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.EQUIPEMENTS

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تجهيزات املق هي .
 (8 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 

موالي  ش ضع  و  الخطيب  ابن  ش ضع 

هش م ف س - 000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : حزضك  محمد  ا  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   500  : يعز حزضك  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ا محمد حزضك عنوانه(ا) 
5 زنقة بئرانزضا8 طر0ق صفرو تجزئة 

الوف ء 1 ف س 0000ر ف س املغرب.
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 1 عنوانه(ا)  حزضك  يعز  السيد 
ق دوس  عي8  السالم  حي   80 زنقة 

ف س 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا محمد حزضك عنوانه(ا) 
5 زنقة بئرانزضا8 طر0ق صفرو تجزئة 

الوف ء 1 ف س 0000ر ف س املغرب

 1 عنوانه(ا)  حزضك  يعز  السيد 
ق دوس  عي8  السالم  حي   80 زنقة 

ف س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1851.

158I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BAIDA GARDIENNAGE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك ) ضقم 07 السم ضة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

 STE BAIDA GARDIENNAGE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

السالم ) بلوك ج ضقم 01 مكرض 

السم ضة - 000)7 السم ضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(675

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 BAIDA GARDIENNAGE SARL

. AU
اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حراسة.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مكرض   01 ضقم  ج  بلوك   ( السالم 

السم ضة - 000)7 السم ضة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد بحمد محمود بيدا : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بيدا  محمود  بحمد  السيد 
ولد  س لم  احمد  زنقة  عنوانه(ا) 
 7(000 السم ضة   11 ضقم  افر0ط 

السم ضة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بيدا  محمود  بحمد  السيد 
ولد  س لم  احمد  زنقة  عنوانه(ا) 
 7(000 السم ضة   11 ضقم  افر0ط 

السم ضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 79/2022.
155I

TT COMPTABILITE

MERVIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MERVIX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي جرادة 
ضقم 5 حي اوالد سيدي علي - 68550 

جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9001ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MERVIX

غرض الشركة بإيج ز : بيع ادوات 

ومعدات الصن عة.

جرادة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ضقم 5 حي اوالد سيدي علي - 68550 

جرادة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : االشهب  مر0م  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  االشهب  مر0م  السيدة 

اوالد سيدي علي  حي   5 ضقم  جرادة 

68550 جرادة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  االشهب  مر0م  السيدة 

اوالد سيدي علي  حي   5 ضقم  جرادة 

68550 جرادة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   17 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 89).

156I

مكتب املح سبة اط كوم

STE ELECTRO IMARIGHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املح سبة اط كوم

زنقة ر6 ضقم ر تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

 STE ELECTRO IMARIGHEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 

قصرسيدي يحيى فركلة العلي  - 

600)5 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

15801

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ELECTRO IMARIGHEN

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة و الكهرب ء .

 : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - العلي   فركلة  يحيى  قصرسيدي 

600)5 تنجداد املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد بومل 8 محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : احمد  بالل  ايت  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  بومل 8  السيد 

 (97 حي اوالد بوطيب سكتوض ب ضقم 

000)6 الن ظوض املغرب.
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السيد ايت بالل احمد عنوانه(ا) 
 6(000 ب  بوطيب سكتوض  اوالد  حي 

الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  بومل 8  السيد 
 (97 حي اوالد بوطيب سكتوض ب ضقم 

000)6 الن ظوض املغرب
السيد ايت بالل احمد عنوانه(ا) 
 6(000 ب  بوطيب سكتوض  اوالد  حي 

الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 99ر.

157I

مكتب املح سبة اط كوم

STE FERKLA SOLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة اط كوم
زنقة ر6 ضقم ر تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE FERKLA SOLAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر 
الزاو0ة فركلة السفلى - 600)5 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
158(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FERKLA SOLAIRE

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مختلفة والكهرب ء.

قصر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 5(600  - السفلى  فركلة  الزاو0ة 

تنجداد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : السالم  عبد  حميدي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السالم  عبد  حميدي  السيد 
 5(600 الزاو0ة  قصر  عنوانه(ا) 

تنجداد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  عبد  حميدي  السيد 
 5(600 الزاو0ة  قصر  عنوانه(ا) 

تنجداد املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 819.
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مكتب املح سبة اط كوم

STE TAADITE AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة اط كوم
زنقة ر6 ضقم ر تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE TAADITE AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 

قصرسيدي يحيى فركلة العلي  - 
600)5 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
158(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TAADITE AGRI
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

مختلفة واالستغالل الفالحي..
 : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - العلي   فركلة  يحيى  قصرسيدي 

600)5 تنجداد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : عص م  شعنو8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد شعنو8 عص م عنوانه(ا) 
تنجداد   5(600 يحيى  سيدي  قصر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شعنو8 عص م عنوانه(ا) 
تنجداد   5(600 يحيى  سيدي  قصر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 876.
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مكتب املح سبة اط كوم

 STE ALITKANE POUR LA
CONDUITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املح سبة اط كوم
زنقة ر6 ضقم ر تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

 STE ALITKANE POUR LA
CONDUITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 58 

الط بق االول ش ضع محمد الخ مس - 
600)5 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1ر158

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 ALITKANE POUR LA CONDUITE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

تعليم السي قة.
 58 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
الط بق االول ش ضع محمد الخ مس - 

600)5 تنجداد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حسن ء  مداح  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  حسن ء  مداح  السيدة 
تنجداد   5(600 تمردولت  قصر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حسن ء  مداح  السيدة 
تنجداد   5(600 تمردولت  قصر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 881.
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

Société SIGMA-
 SCIENTIFIQUE-PRIVE «

S.A.R.L. AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

Société SIGMA-SCIENTIFIQUE-
PRIVE « S.A.R.L. AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 85 ش ضع 

فرنس  شقة 8 اكدال - 10090 
الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
158811

 (8 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
Société SIGMA-SCIENTIFIQUE-

.PRIVE « S.A.R.L. AU
نش ط   : بإيج ز  الشركة  غرض 

دعم التدضيس (فصول مس ئية)..
85 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
 10090  - اكدال   8 شقة  فرنس  

الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيدة خديجة شحمو8 : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

شحمو8  خديجة  السيدة 
واو  قط ع  الرحمة  حي  عنوانه(ا) 
نسيم ) عم ضة 5 شقة ) 11070 سال 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
شحمو8  خديجة  السيدة 
عنوانه(ا) حي الرحمة قط ع واو نسيم 
 11070  11070  ( شقة   5 عم ضة   (

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0ر0).
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م ط ب وض

STE MAT POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

م ط ب وض
عم ضة مخت ضة 8) شقة ضقم 8) 

الط بق 06 س حة )0 شتنبر ش ضع 
القنيطرة املدينة الجديدة ، 50000، 

مكن س املغرب
STE MAT POWER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 
مخت ضة 8) شقة 8) الط بق 6 
س حة ) شتنبر ش ضع القنيطرة 

املدينة الجديدة - 50000 مكن س 
املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

07رر5.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 01 فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الط بق   (8 8) شقة  »عم ضة مخت ضة 
القنيطرة  ش ضع  شتنبر   ( س حة   6
مكن س   50000  - الجديدة  املدينة 
 16 شقة   18 »عم ضة  إلى  املغرب« 
املدينة  جنيف  ش ضع   6 الط بق 

مكن س   50000  - الجديدة مكن س 
املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم رر11.
16(I

م ط ب وض

STE MAT POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

م ط ب وض
عم ضة مخت ضة 8) شقة ضقم 8) 

الط بق 06 س حة )0 شتنبر ش ضع 
القنيطرة املدينة الجديدة ، 50000، 

مكن س املغرب
STE MAT POWER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  االجتم عي عم ضة 18 

شقة 16 الط بق 6 ش ضع جنيف 
املدينة الجديدة مكن س - 50000 

مكن س املغرب.
تقليص هدف الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
07رر5

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
))0) تم حذف  01 فبراير  املؤضخ في 
األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :
املت جرة في مواد البن ء ب لتقسيط.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم رر11.
Iر16

الركيبي

STE ALAAHD TRANSPORT
إعال8 متعدد القراضات

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب
 STE ALAAHD TRANSPORT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: تجزئة 
الواحة ضقم 07) كلميم - 81000 

كلميم املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

1ر)).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

الحصص  بيع   - ضقم  قراض 

الذي ينص على م يلي:   : االجتم عية 

من  لك2  االجتم عية  الحصص  بيع 

 1500 الفت ح  عبد  الغرابي  السيد 

هللا  عبد  الك بوس  السيد  حصة، 

االمي8  السيد  لف ئدة  حصة   1500

ضشيد الدي اصبح يملك ك2 الحصص 

االجتم عية 000ر حصة

قراض ضقم - تحو20 املقر االجتم عي 

للشركة: الذي ينص على م يلي: حو20 

املقر االجتم عي للشركة الى العنوا8 

االتي: حي الفتح ضقم 187 كلميم

الشركة:  مسير  تغيير   - ضقم  قراض 

تعيي8 السيد  الذي ينص على م يلي: 

للشركة  وحيد  كمسير  ضشيد  االمي8 

الوحيد  االمر ء  اعتم د  سيتم  و 

و  العمومية  االداضات  ك فة  لدى  له 

الحصوصية 

قراض ضقم - تنقيح النظ م االس �صي 

للشركة: الذي ينص على م يلي: تنقيح 

النظ م االس �صي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم - البند الرابع: الذي ينص 

على م يلي: - املقر االجتم عي للشركة

بند ضقم - البند الس دس و الس بع: 

الحصص   - م يلي:  على  ينص  الذي 

االجتم عية و ملكية ضبسم ل الشركة

الس دس عشر  البند   - ضقم  بند 

تسيير   - م يلي:  على  ينص  الذي   :

الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 181.
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Aziz DJEBLI COMPTABLE 

مزكان إسكان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
مزك 8 إسك 8 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع 
الزضقطوني الط بق الث ني الشقة 6 - 

0000) الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7589ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مزك 8   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

إسك 8.
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.
86 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الزضقطوني الط بق الث ني الشقة 6 - 

0000) الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الس كي  امحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد امحمد الس كي عنوانه(ا) 
 (8000 الصنوبر  تجزئة   (8 ضقم 

الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد الس كي عنوانه(ا) 
 (8000 الصنوبر  تجزئة   (8 الرقم 

الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.
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CAFIGEC

MENARA LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9ر
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MENARA LIVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 
مرس السلط 8 شقة ضقم ر الط بق 
االول - 0100) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
)ر71ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MENARA LIVING
: بعم ل بو  غرض الشركة بإيج ز 

إنش ءات متنوعة.
ت جر..

6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الط بق  ر  مرس السلط 8 شقة ضقم 
االول - 0100) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

0رر   : ز0 د  الس ملية  بن  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

0رر   : وليد  الس ملية  بن  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

80ر   : محمد  السعداوي  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بن الس ملية ز0 د عنوانه(ا) 
املع ض0ف  سر0ج  ابن  زنقة   5 ضقم 

0100) الداض البير ء املغرب.
السيد بن الس ملية وليد عنوانه(ا) 
زنقة ابن سر0ج ط بق سفلي   5 ضقم 
شقة 1 0100) الداض البير ء املغرب.
محمد  السعداوي  السيد 
دواض غيالس جم عة اوالد  عنوانه(ا) 

عي�صى 0100) الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن الس ملية ز0 د عنوانه(ا) 
املع ض0ف  سر0ج  ابن  زنقة   5 ضقم 

0100) الداض البير ء املغرب
السيد بن الس ملية وليد عنوانه(ا) 
زنقة ابن سر0ج ط بق سفلي   5 ضقم 
شقة 1 0100) الداض البير ء املغرب
محمد  السعداوي  السيد 
دواض غيالس جم عة اوالد  عنوانه(ا) 

عي�صى 0100) الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )81885.
166I

ديوا8 الخبرة

NOUR BIRDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا8 الخبرة
مكتب 85 ، الط بق الث لث ، إق مة 
ك ميلي  ، زاو0ة ش ضع محمد ديوضي 
ومحمد عبده القنيطرة ، 18000، 

القنيطرة املغرب
NOUR BIRDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الوف ء 5 ضقم 811 القنيطرة - 

18000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
68787

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOUR :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.BIRDE
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وشحن البر ئع.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الوف ء 5 ضقم 811 القنيطرة - 18000 

القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : القمي�صي  الدين  نوض  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
القمي�صي  الدين  نوض  السيد 
 811 ضقم   5 تجزئة الوف ء  عنوانه(ا) 

18000 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
القمي�صي  الدين  نوض  السيد 
 811 ضقم   5 تجزئة الوف ء  عنوانه(ا) 

18000 القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 16ر1.
167I
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jamal ait hommad

ب ا ا كومفورت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

ب ا ا كومفوضت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

اضر0د شب ن ت ز0راضة سيدي ق سم 

16000 سيدي ق سم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(9119

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ب ا ا   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

كومفوضت.
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل املختلفة.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

اضر0د شب ن ت ز0راضة سيدي ق سم 

16000 سيدي ق سم مغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الرحم 8  عبد  عم 8  ابن  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحم 8  عبد  عم 8  ابن  السيد 
ز0راضة   6((8 ضقم  ضيعة  عنوانه(ا) 

16000 سيدي ق سم مغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحم 8  عبد  عم 8  ابن  السيد 
ز0راضة   6((8 ضقم  ضيعة  عنوانه(ا) 

16000 سيدي ق سم مغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ض0خ  ق سم  بسيدي  االبتدائية 

تحت ضقم -.
168I

jamal ait hommad

سمير كومفورت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
سمير كومفوضت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
7 ضقم 10 ش ضع الزضقطوني الحي 
الجديد سيدي ق سم 16000 

سيدي ق سم مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(91(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سمير   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

كومفوضت.
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل املختلفة.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الحي  الزضقطوني  ش ضع   10 ضقم   7
الجديد سيدي ق سم 16000 سيدي 

ق سم مغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الغزواني  سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الغزواني  سمير  السيد 
سيدي   16000  7( ضقم   10 زنقة 

ق سم مغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الغزواني  سمير  السيد 
سيدي   16000  7( ضقم   10 زنقة 

ق سم مغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ض0خ  ق سم  بسيدي  االبتدائية 

تحت ضقم -.

169I

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م ش و

HAPPY-FLAWR S.A.R.L A.U
إعال8 متعدد القراضات

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م 
ش و

ش ضع محمد داود اق مة بدضط بق 
فوق اض�صي ضقم ر تطوا8 ، 080ر9، 

تطوا8 املغرب
 HAPPY-FLAWR S.A.R.L A.U

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: سوق 
سيدي طلحة ضقم 7)-8) - - تطوا8 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.18(91

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 نونبر  ر)  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني من شركة ذات 

ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

ق م السيد الحسن الحسن وي بط قة 

L س كن بش ضع واد   150811 وطنية 

تطوا8   (8 دضعة زنقة الحم مة ضقم 

ببيع مجموع حصصه في الشركة و 

الب لغة 50 حصة للسيد عبد العز0ز 

 R  79578 ضقم  وطنية  بط قة  اهراض 

س كن ب لدانم ضك 

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

ق م السيد الحسن الحسن وي بط قة 

L س كن بش ضع واد   150811 وطنية 

تطوا8   (8 دضعة زنقة الحم مة ضقم 

ا8  بعد  الشركة  تسيير  ب لتخلي عن 

وافق له السيد عبد العز0ز اهراض في 

حي8 يتولى هذا االخير تسيير الشركة 

ملدة غير محدودة 

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

قرض السيد عبد العز0ز اهراض الشر0ك 

للشركة  الوحيد  املسير  و  الوحيد 
تحيي8 املواد ذات الصلة في الق نو8 

االس �صي

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني من شركة ذات 

ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد

بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

الى  الشركة  تحو20 مجموع ضاسم ل 

الشر0ك الوحيد السيد عبد العز0ز 

اهراض

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

تحو20 مجموع حصص الشركة الى 

الشر0ك الوحيد السيد عبد العز0ز 

اهراض

على  ينص  الذي   :15 ضقم  بند 

الحسن  السيد  تعو0ض  تم  م يلي: 

الحسن وي ب لسيد عبد العز0ز اهراض 

في تسيير الشركة.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 1)9.

170I

fidukey

 INTERNATIONAL WEAM
 CENTER FOR COACHING

AND CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fidukey
 hay anigret rue 15 n°131

 AIN CHOCK CASA ، 20150،
CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL WEAM
 CENTER FOR COACHING

AND CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر1 زنقة 
احمد املج طي ليزالب الط بق1 ضقم 
8 املع ض0ف - 0150) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
79رر51

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 يوليوز   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 INTERNATIONAL WEAM
 CENTER FOR COACHING AND

.CONSULTING
غرض الشركة بإيج ز : التدض0ب في 
الشرك ت، التدض0ب على تطو0ر الحي ة 

املهنية، تنمية امله ضات القي دية.

زنقة  ر1   : عنوا8 املقر االجتم عي 
ضقم  احمد املج طي ليزالب الط بق1 
الداض البير ء   (0150  - املع ض0ف   8

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : سن ء  الخط بي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  السيدة الخط بي سن ء 
البير ء   (6 ضقم   16 زنقة  اندلس8 

0150) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيدة الخط بي سن ء 
البير ء   (6 ضقم   16 زنقة  اندلس8 

0150) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

غشت 1)0) تحت ضقم 790059.
171I

wimocab

TE LOGISTIQUE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

wimocab
مجموعة سوفي 8 ضقم 89 

الطبقة ر الشقة 8 سدي معروف 
الداضالبير ء مجموعة سوفي 8 
ضقم 89 الطبقة ر الشقة 8 سدي 
معروف الداضالبير ء، 80)0)، 

املغرب الداض البير ء
 TE LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

ميك  طر0ق بس ضو إق مة 65 الشقة 
1 العيو8 ش ضع ميك  طر0ق بس ضو 
إق مة 66 الشقة 1 العيو8 )7000 

العيو8 املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
8807ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( ين ير   (8 في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) محمد العم ضتي 
بص2  من  اجتم عية  حصة   100
خ لد  (ة)  حصة لف ئدة السيد   500

العم ضتي بت ض0خ 09 فبراير ))0).
الصمد  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   50 العم ضتي 
السيد  لف ئدة  حصة   (50 بص2 
فبراير   09 خ لد العم ضتي بت ض0خ  (ة) 

.(0((
الع لي  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   50 العم ضتي 
السيد  لف ئدة  حصة   (50 بص2 
فبراير   09 خ لد العم ضتي بت ض0خ  (ة) 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 86ر.
17(I

BEDSKON IMMOBILIER

 BEDSKON IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BEDSKON IMMOBILIER
 CASABLANCA ،(0800 ، البير ء

MAROC
 BEDSKON IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 117 

زنقة ابن منير الزضقة الط بق االول 
املع ض0ف البير ء - 70ر0) البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5)70ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BEDSKON IMMOBILIER SARL
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.
 117  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق االول  الزضقة  ابن منير  زنقة 
70ر0) البير ء  املع ض0ف البير ء - 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 5.000  : الع م2  عص م  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 5.000  : الع م2  ع دل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الع م2  عص م  السيد 
 59 البير ء  عمراالدضي�صي  ش ضع 

70ر0) البير ء املغرب.
عنوانه(ا)  الع م2  ع دل  السيد 
مراكش  س مي  اق مة   1 املسيرة 

0ر801 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الع م2  عص م  السيد 
 59 البير ء  عمراالدضي�صي  ش ضع 

70ر0) البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (1 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 85)818.
Iر17

COMPTACOMPTE

BEST PLANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

املغرب
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BEST PLANTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 100 

ش ضع موالي عبد العز0ز مكتب ضقم 
) اق مة ندى - 18000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
68091

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. PLANTE
غرض الشركة بإيج ز : ب ئع املواد 

الفالحية
االستيراد والتصدير
منظم إداضة املزاضع.

عنوا8 املقر االجتم عي : 100 ش ضع 
موالي عبد العز0ز مكتب ضقم ) اق مة 

ندى - 18000 القنيطرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد يمي8 هواضي : 1.000 حصة 

بقيمة 100.000 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد يمي8 هواضي عنوانه(ا) حي 
 1 جن 8 علي دضب عي8 بوف ضس ضقم 

00)16 وزا8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يمي8 هواضي عنوانه(ا) حي 
ضقم  بوف ضس  عي8  دضب  علي  جن 8 

00)16 وزا8 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ ر0 فبراير 

))0) تحت ضقم 81)90.

178I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

JORG EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
JORG EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قبو 

برقم ر5 حي الرحمة سيدي سعيد 
مكن س - 50050 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55875
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JORG : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.EXPRESS
غرض الشركة بإيج ز : االستراد و 
التصدير - بعم ل متنوعة - التج ضة.

عنوا8 املقر االجتم عي : قبو برقم 
ر5 حي الرحمة سيدي سعيد مكن س 

- 50050 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 50  : السيد جم ل الدين كداضي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   50  : السيد عثم 8 ضشيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كداضي  الدين  جم ل  السيد 
عنوانه(ا) ضقم ر5 حي الرحمة سيدي 
مكن س   50000 مكن س  سعيد 

املغرب.
عنوانه(ا)  ضشيد  عثم 8  السيد 
مكن س  الزضهونية   68 ضقم   1 زنقة 

50000 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
كداضي  الدين  جم ل  السيد 
عنوانه(ا) ضقم ر5 حي الرحمة سيدي 
مكن س   50000 مكن س  سعيد 

املغرب
عنوانه(ا)  ضشيد  عثم 8  السيد 
مكن س  الزضهونية   68 ضقم   1 زنقة 

50000 مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 61)1.

175I

H.MANAGEST

STE ACCESSOIRES R SIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 STE ACCESSOIRES R SIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر16 طر0ق 
داض ال�صي عي�صى الشعبة ) حي فرنس  

- 86000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر6)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. ACCESSOIRES R SIMO
التج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
متخصص  مح2  في  ب لتقسيط 

ب الكسسوضات .
ر16   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
) حي  طر0ق داض ال�صي عي�صى الشعبة 

فرنس  - 86000 اسفي املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : السيدة البصكري غفرا8 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
غفرا8  البصكري  السيدة 
زنقة داض �صي عي�صى  ر16  عنوانه(ا) 
اسفي   86000 حي فرنس    ( الشعبة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
غفرا8  البصكري  السيدة 
زنقة داض �صي عي�صى  ر16  عنوانه(ا) 
اسفي   86000 حي فرنس    ( الشعبة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   16 بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر8).
176I

TARRAS IMAD

STE BEOMTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE BEOMTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي العدير 

طر0ق ف س - 00)16 وزا8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر19

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BEOMTRAV

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

االشغ ل املختلفة.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي العدير 

طر0ق ف س - 00)16 وزا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : كيرا8  بن  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  كيرا8  بن  عمر  السيد 

حي العدير 01 ش ضع محمد الديوضي 

ضقم 1) 00)16 وزا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كيرا8  بن  عمر  السيد 

حي العدير 01 ش ضع محمد الديوضي 

ضقم 1) 00)16 وزا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بوزا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 888ر.

177I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة تيزطوطين فالحتي ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

شركة تيزطوطي8 فالحتي ش.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تيزطوطي8 
املركز الن ظوض - 000)6 الن ظوض 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

0000

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

تيزطوطي8 فالحتي ش.م.م.

غرض الشركة بإيج ز : * مستغ2 

فالحي

عنوا8 املقر االجتم عي : تيزطوطي8 
الن ظوض   6(000  - الن ظوض  املركز 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد بحوى صهيب : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد بحوى الطيب : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  صهيب  بحوى  السيد 

 6(000 الن ظوض  املركز  تيزطوطي8 

الن ظوض املغرب.

عنوانه(ا)  الطيب  بحوى  السيد 

 6(000 الن ظوض  املركز  تيزطوطي8 

الن ظوض املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  صهيب  بحوى  السيد 

 6(000 الن ظوض  املركز  تيزطوطي8 

الن ظوض املغرب

عنوانه(ا)  الطيب  بحوى  السيد 

 6(000 الن ظوض  املركز  تيزطوطي8 

الن ظوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ ر) م ضس 

))0) تحت ضقم 866.

178I

TARRAS IMAD

 HUILERIE HUILE D›OLIVE

EL MESSARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC

 HUILERIE HUILE D›OLIVE EL

MESSARIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض بني 

عمرا8 زومي - 00)16 وزا8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

19(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 HUILERIE HUILE D’OLIVE EL

.MESSARIA

معصرة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عصر0ة للز0تو8.

دواض بني   : عنوا8 املقر االجتم عي 

عمرا8 زومي - 00)16 وزا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ازبيري شراف : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد ازبيري محمد : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

50) حصة   : السيد ازبيري احمد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد ازبيري يوسف : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  شراف  ازبيري  السيد 

نونبر تجزئة   17 زنقة   0( عم ضة   08

صوف ل حي السالم 000)ر الحسيمة 

املغرب.

عنوانه(ا)  محمد  ازبيري  السيد 

وزا8   16(00 دواض بني عمرا8 زومي 

املغرب.

عنوانه(ا)  احمد  ازبيري  السيد 

وزا8   16(00 دواض بني عمرا8 زومي 

املغرب.

عنوانه(ا)  يوسف  ازبيري  السيد 

حي السالم م 8 تجزئة الفرق 8 زنقة ) 

ضقم 7) 150)9 القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شراف  ازبيري  السيد 

نونبر تجزئة   17 زنقة   0( عم ضة   08

صوف ل حي السالم 000)ر الحسيمة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بوزا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر88ر.

179I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

NOVOMAR
إعال8 متعدد القراضات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع ضقم )ر العيو8 ، 
70000، العيو8 املغرب

NOVOMAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 116 

تجزئة الراحة - 70000 العيو8 
املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

. 80805
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 
الع م  الجمع  بمقت�صى  م يلي: 
 01/03/2022 بت ض0خ  االستثن ئي 
000ر حصة  تقرض م  يلي تم تفو0ت 
من حصص الشركة من طرف السيد 
نش ط عبد الرحيم الى السيد لحسن 
عبد  نش ط  السيد  استق لة  كنكوح 

الرحيم من تسيير الشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 ضقم  بند 
لحسن  كنكوح  السيد  تعيي8  م يلي: 

كمسيير للشركة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 882/2022.
180I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة ستراكسيون كاش ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة ستراكسيو8 ك ش ش.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

املستشفى الحسني ضقم 55 الن ظوض 

- 000)6 الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

0000

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ستراكسيو8 ك ش ش.م.م.

تحو20   *  : غرض الشركة بإيج ز 

االموال

* استخالص الفواتير.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الن ظوض   55 املستشفى الحسني ضقم 

- 000)6 الن ظوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : ت شفي8  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ت شفي8  محمد  السيد 

حي لعرا�صي الن ظوض 000)6 الن ظوض 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ت شفي8  محمد  السيد 

حي لعرا�صي الن ظوض 000)6 الن ظوض 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ ر) م ضس 

))0) تحت ضقم 867.
181I

ESPERE CONSULTING

IMO RECYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

IMO RECYCLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 
تمالست الدضاضكة - 80088 اك دير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5099
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMO  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.RECYCLE
غرض الشركة بإيج ز : جمع فرز و 

تدو0ر النف ي ت.
دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
اك دير   80088  - الدضاضكة  تمالست 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
الك موني  اللطيف  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : الن صري  العربي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الك موني  اللطيف  عبد  السيد 

 80000 امونسيس  دواض  عنوانه(ا) 

اك دير املغرب.

السيد العربي الن صري عنوانه(ا) 

تمسية  دواض   10 زنقة  كن وة  ش ضع 

80000 ايت ملول املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الك موني  اللطيف  عبد  السيد 

 80000 امونسيس  دواض  عنوانه(ا) 

اك دير املغرب

السيد العربي الن صري عنوانه(ا) 

تمسية  دواض   10 زنقة  كن وة  ش ضع 

80000 ايت ملول املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر10917.

18(I

aice compta

AMG SKY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

AMG SKY IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 الشقة ر الط بق 1 - 

0006) البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8689ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMG  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. SKY IMMOBILIER
التطو0ر   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ضي .
6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
مرس السلط 8 الشقة ر الط بق 1 - 

0006) البير ء املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد اسم عي2 امكو8 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اسم عي2 امكو8 عنوانه(ا) 
تجزئة املهندسي8 بن عبيد داض بوعزة 

النواصر )718) النواصر املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسم عي2 امكو8 عنوانه(ا) 
تجزئة املهندسي8 بن عبيد داض بوعزة 

النواصر )718) النواصر املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819557.
Iر18

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

OUAFI GOLBAL ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
OUAFI GOLBAL ELECTRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الشقة 
11, الط بق ), العم ضة )1, ش ضع 

القنيطرة املدينة الجديدة مكن س - 
50050 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55861

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OUAFI :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.GOLBAL ELECTRO

بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الكهرب ء الع مة 

التركيب ت  جميع  إصالح   -

واإللكترونية  الكهرب ئية  واملعدات 

وامليك نيكية 

- التج ضة..

الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ش ضع   ,1( العم ضة   ,( الط بق   ,11

 - القنيطرة املدينة الجديدة مكن س 

50050 مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   550  : السيد عص م وافي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 850  : بوالعراب  ضشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عص م وافي عنوانه(ا) زنقة 

مكن س   50000 حي احد مر0رت   (8

املغرب.

بوالعراب  ضشيدة  السيدة 
حي   10 ضقم   07 الزنقة  عنوانه(ا) 

 50000 الراشيدية  الجديدة  ت ضكة 

مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عص م وافي عنوانه(ا) زنقة 

مكن س   50050 حي احد مر0رت   (8

املغرب.

بوالعراب  ضشيدة  السيدة 
حي   10 ضقم   07 الزنقة  عنوانه(ا) 

 50000 الراشيدية  الجديدة  ت ضكة 

مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر)1.

188I

STE BIKAF INDUSTRI

IRI CHAKRI
إعال8 متعدد القراضات

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

IRI CHAKRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: زنقة عبد 
املومن بن علي ضقم 19 الط بق األول 

الراشيدية - 000)5 الراشيدية 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر1815.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (8 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 

م يلي: حذف نش ط التج ضة

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
بمبلغ  الشركة  م ل  ضفع ضبس  م يلي: 

 100.000 من  بي  دضهم   900.000

دضهم إلى 1.000.000 دضهم عن طر0ق 

تقديم حصص نقدية بو عينية

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  بند 

م يلي: حذف نش ط التج ضة

على  ينص  الذي   :0( ضقم  بند 
بمبلغ  الشركة  م ل  ضفع ضبس  م يلي: 

 100.000 من  بي  دضهم   900.000

دضهم إلى 1.000.000 دضهم عن طر0ق 

تقديم حصص نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 163/2022.

185I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ITALIAN SOCIAL CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

Italian social club شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9بي8 املد8 

دضب لغرابلي املدينة القديمة الط بق 

1 ف س - 0000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

69((1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Italian :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.social club

مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ومقهى-غرفة االلع ب.

9بي8   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

القديمة  املدينة  لغرابلي  دضب  املد8 

ف س  0000ر   - ف س   1 الط بق 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد هدي السب عي : 100 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هدي السب عي عنوانه(ا) 9 
ض0ز0دنس جولي  شقة  ش ضع خ نس ء 
0000ر  الجديدة  ف س  مدينة  ر) 

ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هدي السب عي عنوانه(ا) 9 
ض0ز0دنس جولي  شقة  ش ضع خ نس ء 
0000ر  الجديدة  ف س  مدينة  ر) 

ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم رر8ر.

186I

---

 SPEAK NOW CENTRE
PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

ضقم )) حي السع دة ، 100ر1، 
بوزنيقة املغرب

 SPEAK NOW CENTRE PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الحسن الث ني تجزئة كوملة 1 اق مة 
الحسي8 شقة ضقم )1-ر1 الط بق 

الرابع - 100ر1 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7851

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPEAK :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.NOW CENTRE PRIVEE
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدعم املدض�صي و اللغ ت.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
اق مة   1 الحسن الث ني تجزئة كوملة 
الط بق   12-13 ضقم  شقة  الحسي8 

الرابع - 100ر1 بوزنيقة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : اصف ض  ضشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ضشيد اصف ض عنوانه(ا) ضقم 
100ر1   6 تجزئة امل مو8 شقة   108

بوزنيقة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ضشيد اصف ض عنوانه(ا) ضقم 
100ر1   6 تجزئة امل مو8 شقة   108

بوزنيقة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  سليم 8  بب8  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم ر18.
187I

FICAGEST

ELKOUBEL II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
ELKOUBEL II شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

مسلم تجزئة بوك ض الط بق الت لث 
الشقة 18 ب ب دك لة - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5ر7ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ELKOUBEL II

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الت لث  الط بق  بوك ض  تجزئة  مسلم 

 80000  - دك لة  ب ب   18 الشقة 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : بلقز0ز  السيد لواء 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

الكتبية  الحسن  محمد  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لواء بلقز0ز عنوانه(ا) ش ضع 

الزضقطوني فيال بولفير جيليز مراكش 

8000 مراكش املغرب.

الكتبية  الحسن  محمد  السيد 
الكتبية  فيال  ب ضيس  زنقة  عنوانه(ا) 

الحي الشتوي مراكش 8000 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لواء بلقز0ز عنوانه(ا) ش ضع 

الزضقطوني فيال بولفير جيليز مراكش 

8000 مراكش املغرب.

الكتبية  الحسن  محمد  السيد 
الكتبية  فيال  ب ضيس  زنقة  عنوانه(ا) 
الحي الشتوي مراكش 8000 مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   18 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 989رر1.
188I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

RAR NAD BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE COMPTABILITE
TAZARHINE ET COMPAGNIES
 ANGLE RUE MED ABDOU ET
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI APPT 04، 60000،
OUJDA MAROC

RAR NAD BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سكتوض 
مسعود، بلوك 17 بوعرك 000)6 

الن ظــوض املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر81ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAR  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NAD BUSINESS
شراء،   : بإيج ز  الشركة  غرض 
تصدير و استيراد املواد  توزيع،  بيع، 
الوطني النق2  و  ب لجملة   الغذائية 

 و الدولي للبر ئع لحس ب الغير.
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سكتوض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 6(000 بوعرك   17 بلوك  مسعود، 

الن ظــوض املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : السيد منير زض0وح 

بقيمة 100,00 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  زض0وح  منير  السيد 
بوعرك   -  (9 بلوك  سكتوض مسعود 

000)6 الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زض0وح  منير  السيد 
بوعرك   -  (9 بلوك  سكتوض مسعود 

000)6 الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 17 م ضس 

))0) تحت ضقم 888.
189I

BOUSLINE

BOUSLINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUSLINE
 BD BAHMAD N 18 5EME 188

 ETG BELVEDERE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BOUSLINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 188 ش ضع 
ب  حم د الط بق 5 ضقم 18 - 0000) 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
6811ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BOUSLINE
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البر ئع , تج ضة املحروق ت , التج ضة .

 188  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  18 ضقم   5 الط بق  ب  حم د  ش ضع 

0000) البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : الكر0م  عبد  بوسن 8  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الكر0م  عبد  بوسن 8  السيد 
 106 زنقة   767 تجزبة  عنوانه(ا) 
 (0000 البركة  بوز0 8  محمد  محج 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكر0م  عبد  بوسن 8  السيد 
 106 زنقة   767 تجزبة  عنوانه(ا) 
 (0000 البركة  بوز0 8  محمد  محج 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.
190I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZEL AL IMTIAZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES
MAROC

MANAZEL AL IMTIAZE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 5 

قطعة 178 ش ضع مداغ تجزئة ام2 
ف س - 0000ر ف س املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

569رر.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 10 م ضس  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MANAZEL AL IMTIAZE
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
 178 قطعة   5 مقره  اإلجتم عي ضقم 
ش ضع مداغ تجزئة ام2 ف س - 0000ر 
ف س املغرب نتيجة ل : توقف نش ط 

الشركة.
 5 ضقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
ش ضع مداغ تجزئة ام2   178 قطعة 

ف س - 0000ر ف س املغرب. 
و عي8:

ابراهيم الحروني علوي  السيد(ة) 
حدائق البديع فيال ضقم  و عنوانه(ا) 
195 عي8 الشقف ف س 0000ر ف س 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )175.
191I

T.COMMUNICATION ET MARKETING

 T.COMMUNICATION ET
MARKETING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 T.COMMUNICATION ET
MARKETING

 RUE GIBRALTAR, IMMEUBLE ,ر

 KENZA, ENTRESOL ، 90000،

tanger maroc

 T.COMMUNICATION ET

MARKETING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر ش ضع 

جب2 ط ضق اق مة كنزة الط بق 

املتوسط السفلي - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6001

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 T.COMMUNICATION ET

.MARKETING

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل.

ش ضع  ر   : عنوا8 املقر االجتم عي 

الط بق  كنزة  اق مة  ط ضق  جب2 

طنجة   90000  - السفلي  املتوسط 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الزموضي  جعفر  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد جعفر الزموضي عنوانه(ا) 

غرن طة  ش ضع  استري س  اق مة   (6

طنجة   90000  8 الط بق االول ضقم 

املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جعفر الزموضي عنوانه(ا) 

غرن طة  ش ضع  استري س  اق مة   (6

طنجة   90000  8 الط بق االول ضقم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 887)5).

19(I

LUCA CENTER

DGM FOOD SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DGM FOOD SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اغلي 7 

ضقم 5) مكرض املح ميد - 80000 

مراكش املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.80607

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 نونبر   (6 في  املؤضخ 

املص دقة على :

 500 (ة) عمر انقر  تفو0ت السيد 

 1.000 بص2  من  اجتم عية  حصة 

ابراهيم  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

جديع بت ض0خ 6) نونبر 1)0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر  ر0  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 01ر0ر1.

Iر19

سن ء اونفغونمو

سناء اونفغونمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

سن ء اونفغونمو
 MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH MAROC، 40000،
MARRAKECH Maroc

سن ء اونفغونمو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )0 دضب 

الزنبوع ض0 ض العروس سيدي 
بوعمر مراكش - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7)0ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سن ء   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

اونفغونمو.
النظ فة   : بإيج ز  غرض الشركة 

واشغ ل متنوعة.
دضب   0(  : عنوا8 املقر االجتم عي 
الزنبوع ض0 ض العروس سيدي بوعمر 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة سن ء ابوسكي8 عنوانه(ا) 
العروس  ض0 ض  الزنبوع  دضب   0(
 80000 مراكش  بوعمر  سيدي 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سن ء ابوسكي8 عنوانه(ا) 
العروس  ض0 ض  الزنبوع  دضب   0(
 80000 مراكش  بوعمر  سيدي 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر19).

198I

STE FICOGEMISS

STE SR IMEXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
)1 الط بق السفلي حي ب م، 50)رر، 

ميسوض املغرب
STE SR IMEXPO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ت نديت 17 
افر0طيسة ت نديت 00ررر بوط ط 

الح ج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر)1)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE SR :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.IMEXPO
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير.
ت نديت   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
00ررر  ت نديت  افر0طيسة   17

بوط ط الح ج املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد الصغر ضكيز : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ضكيز  الصغير  السيد 

الح ج  بوط ط  00ررر   17 ت نديت 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ضكيز  الصغير  السيد 

الح ج  بوط ط  00ررر   17 ت نديت 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 88.

195I

STE FICOGEMISS

STE IMEXPO KADRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)1 الط بق السفلي حي ب م، 50)رر، 

ميسوض املغرب

STE IMEXPO KADRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ت نديت 17 

افر0طيسة ت نديت 00ررر بوط ط 

الح ج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(1(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.IMEXPO KADRI
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير.
ت نديت   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
00ررر  ت نديت  افر0طيسة   17

بوط ط الح ج املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : السيد قدوض ضكيز 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  ضكيز  قدوض  السيد 
الح ج  بوط ط  00ررر   17 ت نديت 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ضكيز  قدوض  السيد 
الح ج  بوط ط  00ررر   17 ت نديت 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر8.
196I

---

JEULOISIRSPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ضقم )) حي السع دة ، 100ر1، 
بوزنيقة املغرب

JEULOISIRSPRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  االجتم عي مح2 ضقم 
)) حي السع دة - 100ر1 بوزنيقة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
6177

الع م  الجمع  بمقت�صى 
يوليوز   19 في  املؤضخ  اإلستثن ئي 
تم تغيير تسمية الشركة من   (0(1
 AFRO« إلى   »JEULOISIRSPRO«
 BOARD INVEST FINANCE

. »NEGOCE SERVICE
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 0( بت ض0خ  سليم 8  بب8  االبتدائية 

غشت 1)0) تحت ضقم 858.
197I

HASNAOUIA CONTROLE

STE BEZAZIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE BEZAZIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض اوالد 

خدلة الدواغر اللة يطو سيدي 
سليم 8 - 00)18 سيدي سليم 8 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
1017 مكرض.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تقرض ح2  1ر دجنبر  املؤضخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 (0.000 ضبسم له   مبلغ   BEZAZIA
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 
اوالد خدلة الدواغر اللة يطو سيدي 
سليم 8  سيدي   18(00  - سليم 8 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقثص دية .
دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اوالد خدلة الدواغر اللة يطو سيدي 
سليم 8  سيدي   18(00  - سليم 8 

املغرب. 
و عي8:

و  الرا�صي  محمد  السيد(ة) 
منطقة   8( ضقم  بلوك  عنوانه(ا) 

القنيطرة  مهدية  طر0ق  التنشيط 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   18(00

(ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 07 

فبراير ))0) تحت ضقم 86.
198I

FICOMPTA

BENIMTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES
، 30000، FES MAROC

BENIMTRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض اوالد 
يوسف اوالد الطيب ف س - ر)00ر 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7(057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BENIMTRAV
غرض الشركة بإيج ز : املق ول في 

بشغ ل مختلفة بو بن ءات.
عنوا8 املقر االجتم عي : دواض اوالد 
ر)00ر   - يوسف اوالد الطيب ف س 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 5.000  : بنلمليح  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف بنلمليح عنوانه(ا) 

ابو بكر الصديق   6 الشقة   10 عم ضة 

000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بنلمليح عنوانه(ا) 

ابو بكر الصديق   6 الشقة   10 عم ضة 

0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1670.

199I

COMPTAFFAIRES

GM PRODUCTION
إعال8 متعدد القراضات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

GM PRODUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 15 زنقة 

إفني سلم ب الط بق 6 ضقم 17 زاو0ة 

بوالد ز0 8 بلفدير الداض البير ء 

الداض البير ء 00ر0) الداض البير ء 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر5)0ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
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النش ط  تغيير   1 ضقم  قراض 
م يلي:  على  ينص  الذي  اإلجتم عي: 
ليصبح  اإلجتم عي  النش ط  تغيير 

اإلنت ج سينم ئي
نق2 املقر اإلجتم عي:   ( قراض ضقم 
املقر  نق2  م يلي:  على  ينص  الذي 
سلم  إفني  زنقة   15 من  اإلجتم عي 
بوالد  زاو0ة   17 ضقم   6 الط بق  ب 
 8 إلى  البير ء  الداض  بلفدير  ز0 8 
ر ش ضع  ) ضقم  تجزئة الحر0ة الط بق 

فلسطي8 املحمدية
النظ م  تحيي8  ر  ضقم  قراض 
م يلي:  على  ينص  الذي  األس �صي: 
قرض الشر0ك الوحيد تحيي8 النظ م 

األس �صي للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

الهدف اإلجتم عي اإلنت ج سينم ئي
على  ينص  الذي   :5 ضقم  بند 
 8 للشركة  االجتم عي  املقر  م يلي: 
ر ش ضع  ) ضقم  تجزئة الحر0ة الط بق 

فلسطي8 املحمدية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 8ر6.

(00I

FIDUCO TANTAN

HOUROU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
HOUROU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

املهدي بن تومرت حي السعديي8 ) 
زنقة 18 - 81000 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8055

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HOUROU
التغذية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 ( السعديي8  تومرت حي  بن  املهدي 

زنقة 18 - 81000 كلميم املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حم د  اه2  اطفيلوهة  السيدة 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حم د  اه2  اطفيلوهة  السيدة 
الحي  حم د  براهيم  فيال  عنوانه(ا) 

االداضي 70000 العيو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حم د  اه2  اطفيلوهة  السيدة 
الحي  حم د  براهيم  فيال  عنوانه(ا) 

االداضي 7000 العيو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 127/2022.
(01I

HASNAOUIA CONTROLE

STE BEZAZIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

STE BEZAZIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : دواض 

اوالد خدلة دواغر القصيبية سيدي 

سليم 8 - 00)18 سيدي سليم 8 

املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1017 مكرض.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  1ر دجنبر  املؤضخ في 

ذات  شركة   STE BEZAZIA SARL

ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا8  دضهم   (0.000

دواغر  خدلة  اوالد  دواض  اإلجتم عي 

 18(00  - القصيبية سيدي سليم 8 

سيدي سليم 8 املغرب نتيجة الالزمة 

االقتص دية .

و عي8:

و  الرا�صي  محمد  السيد(ة) 

منطقة   8( ا الرقم  بلوك  عنوانه(ا) 

القنيطرة  مهدية  طر0ق  التنشيط 

كمصفي  املغرب  القنيطرة   18(00

(ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

دواض  وفي   (0(1 دجنبر  1ر  بت ض0خ 

اوالد خدلة دواغر القصيبية سيدي 

سليم 8  سيدي   18(00  - سليم 8 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 08 

فبراير ))0) تحت ضقم 87.

(0(I

BELGAZI ALI

ENGOVI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

BELGAZI ALI

ش ضع امير موالي عبد هللا ضقم رر 

- طبق 1 - ضقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

ENGOVI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 16 زنقة 

 TANGER 90000 - عمر ابن الع ص

املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1711

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( فبراير   0( في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

»810.000 دضهم« بي من »505.800 

عن  دضهم«   915.800« إلى  دضهم« 

بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5)516).

Iر0)

AIT TAQI MOULAY SAID

CATSIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID

 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER

MAROC

CATSIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

ط ضق بن ز0 د ضقم 7ر الط بق )0 

طنجة 000)9 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8987

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CATSIM
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انج ز   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وخدم ت  الصن عية  العملي ت 

متنوعة، تج ضة ، استيراد وتصدير..
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 0( الط بق  7ر  ضقم  ز0 د  بن  ط ضق 

طنجة 000)9 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : السيد محمد خلفي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : بب سعيد  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  خلفي  محمد  السيد 
ميسوض  50)رر  القص بي  ابليغ  دواض 

املغرب.
السيد محسن بب سعيد عنوانه(ا) 
 09 ضقم   19 زنقة  الصغيرة  امغوغة 

000)9 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  خلفي  محمد  السيد 
ميسوض  50)رر  القص بي  ابليغ  دواض 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   01 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر518).
(08I

HANA COMPTA MAROC

»MPLAY«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

»MPLAY« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الت زي، ضقم 1، الجديدة. - 8000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر1919

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.»MPLAY«
فر ء   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
ومطعم.  مقهى   - لألطف ل.  األلع ب 
األحداث  بنواع  جميع  تنظيم   -
والحفالت،ممو8 الحفالت. - استيراد 

وتصدير.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 (8000  - الجديدة.   ،1 ضقم  الت زي، 

الجديدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
0)ر   : محسن  شيم ء  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 170  : محسن  بميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد جم ل محسن : 510 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة شيم ء محسن عنوانه(ا) 

الجديدة 8000) الجديدة املغرب.
السيدة بميمة محسن عنوانه(ا) 

الجديدة 8000) الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)  محسن  جم ل  السيد 

الجديدة 8000) الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيم ء محسن عنوانه(ا) 

الجديدة 8000) الجديدة املغرب
عنوانه(ا)  محسن  جم ل  السيد 

الجديدة 8000) الجديدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

)) ببر20  االبتدائية ب لجديدة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 0ر76) .

(05I

chrono services

BENE DOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services

85 زنقة عقبة بن ن فع برشيد، 

6100)، برشيد املغرب

BENE DOME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الرقم ر1 

ش ضع محمد الخ مس الط بق ر يس ض 

تجزئة اليسر برشيد برشيد 6100) 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

79ر16

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BENE : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DOME

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.

عنوا8 املقر االجتم عي : الرقم ر1 

ش ضع محمد الخ مس الط بق ر يس ض 

 (6100 تجزئة اليسر برشيد برشيد 

برشيد املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : حسن ء  املنصوضي  السيدة 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حسن ء  املنصوضي  السيدة 

الخ لق  عبد  زنقة   17( عنوانه(ا) 

ابن   (6050 الخير  تجزئة  الطريس 

احمد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حسن ء  املنصوضي  السيدة 

الخ لق  عبد  زنقة   17( عنوانه(ا) 

ابن   (6050 الخير  تجزئة  الطريس 

احمد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 68).

(06I

FIDUCIAIRE

AHN EQUIPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE

 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 CAR WASH MECHATRONICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 ط بق 1 ضقم ر 

0ر01) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7)88ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAR  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 WASH MECHATRONICS

غرض الشركة بإيج ز : الخدم ت 

املتعلقة ب لسي ضات، تنريف و غس2 

السي ضات

قطع  و  االكسسواضات  تج ضة 

الغي ض.

 (6  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ر  1 ضقم  ش ضع مرس السلط 8 ط بق 

0ر01) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

00) حصة   : السيد ق سن حمزة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حمزة  ق سن  السيد 

تجزئة السالمة ضقم 86 سدي معروف 

0000) الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حمزة  ق سن  السيد 

سدي   86 ضقم  السالمة  تجزئة 

معروف 0000) الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )8195

(07I

ت دلة لإلستش ضة

CI3 SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ت دلة لإلستش ضة
حي ميمونة بلوك 1ضقم 77الط بق 

)بني مالل ، 000ر)، بني مالل 

املغرب

CI3 SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي موطنة 

عند شركة ض0ر تم  ش ضع محمد 

الخ مس ضقم 06 الط بق الرابع شقة 

18 - 000ر) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر57)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CIر  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SERVICES

1 محطة   : غرض الشركة بإيج ز 

خدم ت السي ضات ) مقهى.

موطنة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

محمد  ش ضع  ض0ر تم   شركة  عند 

الخ مس ضقم 06 الط بق الرابع شقة 

18 - 000ر) بني مالل املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شكري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  شكري  محمد  السيد 
حي األطلس بلوك )1 ضقم 61 000ر) 

بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شكري  محمد  السيد 
حي األطلس بلوك )1 ضقم 61 000ر) 

بني مالل املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 06ر.

(08I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

TACKTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

ش ضع محمد الخ مس اق مة 
الرحم ني A3 الط بق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 50ر5)، وادي زم 

املغرب
TACKTRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 85 حي 

سيدي ص لح وادي زم 50ر5) وادي 
زم املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1001

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 5) بكتوبر 1)0) تقرض ح2 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   TACKTRAV الوحيد  الشر0ك 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
سيدي  حي   85 اإلجتم عي  مقره  
زم  وادي  50ر5)  زم  وادي  ص لح 

املغرب نتيجة ل : نقص في االضب ح .
حي   85 و حدد مقر التصفية ب 
50ر5) وادي  سيدي ص لح وادي زم 

زم املغرب. 
و عي8:

اخميستي  طه  محمد  السيد(ة) 
ص لح  سيدي  حي   85 عنوانه(ا)  و 
50ر5) وادي زم املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم 27/2022.

(09I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

STRABOUKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش ضع محمد الخ مس اق مة 

الرحم ني A3 الط بق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 50ر5)، وادي زم 

املغرب

STRABOUKA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 

بلوك 01 وادي زم 50ر5) وادي زم 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.871

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(1 )0 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد STRABOUKA مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

بلوك  املسيرة  حي  اإلجتم عي  مقره  

01 وادي زم 50ر5) وادي زم املغرب 

نتيجة ل : نقص في االضب ح .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

50ر5)  املغرب   01 بلوك  املسيرة 

وادي زم املغرب. 

و عي8:

السيد(ة) كر0م بوعزة و عنوانه(ا) 

حي املسيرة بلوك 01 50ر5) وادي زم 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم 25/2022.

(10I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

TRAVROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش ضع محمد الخ مس اق مة 

الرحم ني A3 الط بق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 50ر5)، وادي زم 

املغرب

TRAVROS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

االول ضقم 109 تجز0ة اكوز وادي زم 

50ر5) وادي زم املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.10(1

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  05 فبراير  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 TRAVROS مبلغ ضبسم له  

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

تجز0ة اكوز   109 الط بق االول ضقم 

املغرب  زم  وادي  50ر5)  زم  وادي 

نتيجة ل : نقص في االضب ح .

و حدد مقر التصفية ب الط بق 

109 تجز0ة اكوز وادي زم  االول ضقم 

50ر5) وادي زم املغرب. 

و عي8:

و  القسيمي  مر0م  السيد(ة) 

 1 بلوك  النج ة  تجز0ة  عنوانه(ا) 

املغرب  بني مالل  0)0ر)   (7 الرقم 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم 24/2022.

(11I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

MANISTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش ضع محمد الخ مس اق مة 

الرحم ني A3 الط بق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 50ر5)، وادي زم 

املغرب

MANISTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 81 زنقة 

7) حي الشهداء وادي زم 50ر5) 

وادي زم املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر75.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  )1 فبراير  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

MANISTRA مبلغ ضبسم له  0.000ر 

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

زم  وادي  الشهداء  حي   (7 زنقة   81

 : وادي زم املغرب نتيجة ل  50ر5) 

نقص في االضب ح .

زنقة   81 و حدد مقر التصفية ب 

50ر5)  زم  وادي  الشهداء  حي   (7

وادي زم املغرب. 

و عي8:

و  الداللي  محمد  السيد(ة) 

حي الشهداء   (7 زنقة   81 عنوانه(ا) 

50ر5) وادي زم املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم 28/2022.

(1(I

FOUZMEDIA

FBMS SARL AU
إعال8 متعدد القراضات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

FBMS SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: زاو0ة 

ش ضع اإلستقالل وم ضس مكتب ضقم 

7 عم ضة A - - القنيطرة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: -.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو0ت جميع الحصص 8000 حصة 

ضف عي  عبداملنعم  السيد  نلكية  في 
كر0ري  عبدالسالم  السيد  لف ئدة 

000) حصة والسيد بيوب الص لحي 

لهذا التفو0ت تم   
ً
حصة تبع   (000

كر0ري  عبدالسالم  السيد  تعيي8 

والسيد بيوب الص لحي مسيرا8 بعد 

ضف عي  عبداملنعم  السيد  استق لة 

الشك2  تغيير  التسيير وتم  من مهمة 

ذات  شركة  من  للشركة  الق لنوني 

املسؤولية املحدودة بشر0ك واحد إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تم تحو20 املقر اإلجتم عي من زاو0ة 

ش ضع اإلستقالل وم ضس مكتب ضقم 

7 عم ضة A القنيطرة إلى املقر الجديد 

الك ئن ب لرقم 1811 عم ضة ب الشقة 9 

لوف لو8 القنيطرة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

 8000 الحصص  جميع  تفو0ت 
عبداملنعم  السيد  نلكية  في  حصة 
عبدالسالم  السيد  لف ئدة  ضف عي 
والسيد  حصة   (000 كر0ري 
 
ً
تبع  حصة   (000 الص لحي  بيوب 
السيد  تعيي8  تم  التفو0ت  لهذا 
بيوب  والسيد  كر0ري  عبدالسالم 
استق لة  بعد  مسيرا8  الص لحي 
مهمة  من  ضف عي  عبداملنعم  السيد 
الق لنوني  الشك2  تغيير  وتم  التسيير 
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
شركة  إلى  واحد  بشر0ك  املحدودة 

ذات املسؤولية املحدودة
بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
تم تحو20 املقر اإلجتم عي من زاو0ة 
ش ضع اإلستقالل وم ضس مكتب ضقم 
7 عم ضة A القنيطرة إلى املقر الجديد 
الك ئن ب لرقم 1811 عم ضة ب الشقة 9 

لوف لو8 القنيطرة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 90858.
Iر1)

FIDUBAC SARL

LEBENS MITTEL TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرض ش ضع يوسف ابن ت شفي8 
 NADOR، الشقة ضقم 11 الن ضوض

62000، nador maroc
 LEBENS MITTEL TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قس ض0ة 
السكوضي ضقم 88 زنقة 7ر، حي 
لعري الشيخ، الن ظوض - 000)6 

الن ظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

887ر)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LEBENS MITTEL TRADING

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتج ت الغذائية

توزيع املنتج ت الغذائية

للبر ئع  والدولي  الوطني  النق2 

ني بة عن اآلخر0ن.

قس ض0ة   : املقر االجتم عي  عنوا8 
السكوضي ضقم 88 زنقة 7ر، حي لعري 
الن ظوض   6(000  - الن ظوض  الشيخ، 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : امج هد  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : السيد املرس عبد الحكيم 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

امج هد  مصطفى  السيد 

عنوانه(ا) حي اوالد بوطيب سكتوض ب 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.

الحكيم  عبد  املرس  السيد 

ر  عم ضة  الحديقة  اق مة  عنوانه(ا) 

 1(8 ضقم  السفلي  الط بق   1 بلوك 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

امج هد  مصطفى  السيد 

عنوانه(ا) حي اوالد بوطيب سكتوض ب 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب

الحكيم  عبد  املرس  السيد 

ر  عم ضة  الحديقة  اق مة  عنوانه(ا) 

 1(8 ضقم  السفلي  الط بق   1 بلوك 

طنجة 90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 875.

(18I

ficotrad sarl

 HOTEL L›ETOILE D›AZUR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 HOTEL L›ETOILE D›AZUR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض ايت 

وفي بوم لن دادس ايت سدضات 

الجب2 السفلى - 85800 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

719ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HOTEL L’ETOILE D’AZUR SARL

فندق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مقهى - ق عة ش ي - مطعم.

: دواض ايت  عنوا8 املقر االجتم عي 

وفي بوم لن دادس ايت سدضات الجب2 

السفلى - 85800 تنغير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : اوس كت  ع ئشة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : اوس كوت  داود  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : اس كت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : اس كت  الحسي8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

اوس كت  ع ئشة  السيدة 
ايت اودين ض بوم لن دادس  عنوانه(ا) 

85800 تنغير املغرب.
السيد داود اوس كوت عنوانه(ا) 
ايت وفي بوم لن دادس 85800 تنغير 

املغرب.
عنوانه(ا)  اس كت  محمد  السيد 
ايت وفي بوم لن دادس 85800 تنغير 

املغرب.
السيد الحسي8 اس كت عنوانه(ا) 
ايت وفي بوم لن دادس 85800 تنغير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد داود اوس كوت عنوانه(ا) 
ايت وفي بوم لن دادس 85800 تنغير 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   0( بت ض0خ  بتنغير  االبتدائية 

))0) تحت ضقم -.
(15I

ficotrad sarl

ANBD TRAVAUX SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 ANBD TRAVAUX SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 18 
س حة الجيش امللكي بوم لن دادس - 

85800 تنغير املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
797ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( م ضس   17 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
 10.000« بي من  دضهم«   990.000«
دضهم«   1.000.000« إلى  دضهم« 
نقدية حصص  تقديم   : طر0ق   عن 

 بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بتنغير  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 88ر.

(16I

Gescompte

STE: EXPOTIVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte

 bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: EXPOTIVA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86، 

ش ضع الزضقطوني الط بق ر ضقم 6 - 

0050) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر855ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.EXPOTIVA

غرض الشركة بإيج ز : ت جر.

عنوا8 املقر االجتم عي : 86، ش ضع 

الزضقطوني الط بق ر ضقم 6 - 0050) 

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
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 : الزبيدة  ي سن  السيد 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

دضهم للحصة .
 1.000  : الزبيدة  ي سن  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الزبيدة  ي سن  السيد 
الزنقة  برشيد  ش ضع  الشق  عي8 
البير ء  الداض   (0050  15 ضقم  )ر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الزبيدة  ي سن  السيد 
)ر  الزنقة  الشق ش ضع برشيد  عي8 
ضقم 15 0050) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ب لداض البير ء بت ض0خ - تحت 

ضقم -.
(17I

مكتب الخط بي للمح سبة و التسيير مح سب معتمد

بوشت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

مكتب الخط بي للمح سبة و التسيير 
مح سب معتمد

زنقة الزبير بن العوام اق مة العسري 
) الط بق االول ضقم املكتب 9 ، 

90000، طنجة املغرب
بوشت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 
طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
مسن نة ضقم القطعة 6989 السفي 
ام م سوق القرب - 90080 طنجة 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
81ر106.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
مبلغ  بوشت  الوحيد  الشر0ك  ذات 
وعنوا8  دضهم   50.000 ضبسم له  

ضقم  مسن نة  حي  اإلجتم عي  مقره  

سوق  ام م  السفي   6989 القطعة 

القرب - 90080 طنجة املغرب نتيجة 

ل : عدم مم ضسة اي نش ط تج ضي او 

منهي للشركة املدكوضة مند ت سيسه  

الى اليوم .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السفي   6989 القطعة  مسن نة ضقم 

طنجة   90080  - القرب  ام م سوق 

املغرب. 

و عي8:

و  البوشت وي  محمد  السيد(ة) 

6ر  زنقة   ( الجيراضي  حي  عنوانه(ا) 

ضقم 1 90060 طنجة املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
: حي الجيراضي ) زنقة 6ر ضقم 1 طنجة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 65ر)5).

(18I

Cabinet AGBAR

PANIER EXOTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet AGBAR

 PANIER EXOTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع 

الزضقطوني،الط بق الث ني، الشقة 

ضقم 6. - 0000) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

519687

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PANIER EXOTIQUE

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وجميع   ، ب لتقسيط  األسم ك 

املنتوج ت البحر0ة الطر0ة،املجمدة، 

مقطعة بو غير مقطعة.

86 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

الشقة  الث ني،  الزضقطوني،الط بق 

البير ء  الداض   (0000  -  .6 ضقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد فهمي عبد الجلي2 : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الجلي2  عبد  فهمي  السيد 

عنوانه(ا) بلوك ك العم ضة 7 الشقة ) 

جن 8 الدضوة 00)6) برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجلي2  عبد  فهمي  السيد 

عنوانه(ا) بلوك ك العم ضة 7 الشقة ) 

جن 8 الدضوة 00)6) برشيد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

ضقم  تحت   (0(1 بكتوبر   10  

.797008

(19I

MASDAC

STE LAMISS BEN EL HAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

STE LAMISS BEN EL HAJ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 98 

شقة ر) اق مة اسال8 الحي املحمدي 

- 80000 اك دير املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 08 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

اسال8  اق مة  ر)  شقة   98 »عم ضة 

اك دير   80000  - املحمدي  الحي 

 0( ط بق  بيرو  »بالطو  إلى  املغرب« 

ضقم  الرب ط  ش ضع   6 بلوك  ر0  ضقم 

80000 اك دير   - 111 الحي املحمدي 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109188.

((0I

aice compta

BATIMENT ANDALOUS II
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 BATIMENT ANDALOUS II

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 
كلميمة إق مة لوفر ضقم ر65 الط بق 

الرابع الشقة 11 الداضالبير ء - 
0000) الداضالبير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.516575
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( م ضس   16 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 BATIMENT (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة   ANDALOUS 9.163
حصة  5)ر.18  اجتم عية من بص2 
مستوض  بحمد  (ة)  السيد  لف ئدة 

بت ض0خ 16 م ضس ))0).
 BATIMENT (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة   ANDALOUS 9.162
حصة  5)ر.18  اجتم عية من بص2 
لف ئدة السيد (ة) عبد املنعم مستوض 

بت ض0خ 16 م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819558.

((1I

مستأمنة القصبة كونط 

SOCIÉTÉ MOFASAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونط 
الحي االداضي الشقة ضقم ر قصبة 
ت دلةالحي االداضي الشقة ضقم ر 
قصبة ت دلة الحي االداضي الشقة 
ضقم ٣ قصبةالحي االداضي الشقة 

ضقم ٣ قصبة ت دلة، 500ر)، قصبة 
ت دلة املغرب

SOCIÉTÉ MOFASAIN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الزض0ب 
زنقة املق ومة ضقم 88ر قصبة ت دلة 

- 50رر) قصبة ت دلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(161

في مؤضخ  حر  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر)   
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIÉTÉ MOFASAIN
غرض الشركة بإيج ز : -استيراد و 

تصدير
-نق2 البر ئع

-ممو8 الحفالت.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الزض0ب زنقة املق ومة ضقم 88ر قصبة 

ت دلة - 50رر) قصبة ت دلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : محمد  حرم وي  السيد 
حصة بقيمة 5.000) دضهم للحصة .

السيد فوغ ل عبد الصمد : 50) 
حصة بقيمة 5.000) دضهم للحصة .
السيد فوغ ل فتيحة : 50) حصة 

بقيمة 5.000) دضهم للحصة .
 INMACULADA DE LA السيدة
 CONCEPCION TATAY ESCRICHE
دضهم   (5.000 بقيمة  حصة   : (50

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حرم وي محمد عنوانه(ا) 
ت دلة  قصبة  50رر)  ت دلة  قصبة 

املغرب.
الصمد  عبد  فوغ ل  السيد 
50رر)  ت دلة  قصبة  عنوانه(ا) 

قصبة ت دلة املغرب.
السيدة فوغ ل فتيحة عنوانه(ا) 
ت دلة  قصبة  50رر)  ت دلة  قصبة 

املغرب.
 INMACULADA DE LA السيد 
 CONCEPCION TATAY ESCRICHE
فلنسية   86001 فلنسية  عنوانه(ا) 

اسب نية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حرم وي محمد عنوانه(ا) 
ت دلة  قصبة  50رر)  ت دلة  قصبة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ ت دلة  بقصبة   االبتدائية 

 18 م ضس ))0) تحت ضقم 50.
(((I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

M.YOU TRAVAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

ش ضع محمد الخ مس اق مة 
الرحم ني A3 الط بق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 50ر5)، وادي زم 

املغرب
M.YOU TRAVAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي وادي زم 
املغرب املغرب 50ر5) وادي زم 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.9(7

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (019 بكتوبر   (( في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 M.YOU الوحيد  الشر0ك  ذات 
 100.000 ضبسم له   مبلغ   TRAVAS
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي وادي 
وادي زم  50ر5)  املغرب  املغرب  زم 

املغرب نتيجة ل : نقص في االضب ح .
و حدد مقر التصفية ب ضقم 8)1 
زنقة الحدادة وادي زم 50ر5) وادي 

زم املغرب. 
و عي8:

و  بنغف ض  ايت  يوسف  السيد(ة) 
عنوانه(ا) داض العس س ضقم 65 سيبع 
املغرب  مراكش   80000 الشم لي 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم 23/2022.

Iر))

CABINET PARIS FISC CONSULTING

BITICOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش ضع محمد الخ مس اق مة 

الرحم ني A3 الط بق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 50ر5)، وادي زم 

املغرب

BITICOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 88 زنقة 

)1 حي الز0دانية املغرب 50ر5) 

وادي زم املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.975

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(1 )1 م ضس  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ضبسم له   مبلغ   BITICOS

 88 اإلجتم عي  دضهم وعنوا8 مقره  

زنقة )1 حي الز0دانية املغرب 50ر5) 

نقص في   : وادي زم املغرب نتيجة ل 

االضب ح .

زنقة   88 و حدد مقر التصفية ب 

50ر5)  املغرب  الز0دانية  حي   1(

وادي زم املغرب. 

و عي8:

و  الحم مي  ع دل  السيد(ة) 

حي الز0دانية   1( زنقة   88 عنوانه(ا) 

50ر5) وادي زم املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود تبليغ  مح2  و   املخ برة 

 و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم 26/2022.

((8I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

SEFIMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

SEFIMPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طنجة، 

إق مة الحمد ضقم ر ش ضع 

سيجلم س  ط بق 1 - 90000 طنجة 

املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.118581

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

املؤضخ في 18 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

ش ضع  ر  إق مة الحمد ضقم  »طنجة، 

90000 طنجة   -  1 سيجلم س  ط بق 

1 مجمع اسك 8  إلى »طنجة  املغرب« 

عفيف (نصر) بلوك 1 ط بق السفلي 

ضقم 1 - 90000 طنجة املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 81ر)5).

((5I

fiducinfo sarlau

ATLAS TOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
ATLAS TOWN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب ضقم 

ب18 اق مة فجوة ش ضع الحسن 
الث ني طر0ق الصو0رة ، غليز مراكش 

- 80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8155
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.TOWN
منعش   •  : غرض الشركة بإيج ز 

عق ضي
متنوعة  إنش ءات  بو  بعم ل   •

(املق ول).
مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضقم ب18 اق مة فجوة ش ضع الحسن 
الث ني طر0ق الصو0رة ، غليز مراكش - 

80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
0رر   : م مو8  الش وي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
الحسن  محمد  الش وي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة  80ر   :

للحصة.

0رر   : صوفي   الش وي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الش وي م مو8 عنوانه(ا) 

ترغة  ر87  ضقم  مصمودي  اق مة 

ر87  ضقم  مصمودي  اق مة  مراكش 

ترغة مراكش مراكش املغرب 80000 

مراكش املغرب.

الحسن  محمد  الش وي  السيد 

ر87  عنوانه(ا) اق مة مصمودي ضقم 

ضقم  اق مة مصمودي  مراكش  ترغة 

املغرب  مراكش  مراكش  ترغة  ر87 

80000 مراكش املغرب.

السيدة الش وي صوفي  عنوانه(ا) 

ترغة  ر87  ضقم  مصمودي  اق مة 

ر87  ضقم  مصمودي  اق مة  مراكش 

ترغة مراكش مراكش املغرب 80000 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الش وي م مو8 عنوانه(ا) 

ترغة  ر87  ضقم  مصمودي  اق مة 

ر87  ضقم  مصمودي  اق مة  مراكش 

ترغة مراكش مراكش املغرب 80000 

مراكش املغرب

الحسن  محمد  الش وي  السيد 

ر87  عنوانه(ا) اق مة مصمودي ضقم 

ضقم  اق مة مصمودي  مراكش  ترغة 

املغرب  مراكش  مراكش  ترغة  ر87 

80000 مراكش املغرب

السيد الش وي صوفي  عنوانه(ا) 

ترغة  ر87  ضقم  مصمودي  اق مة 

ر87  ضقم  مصمودي  اق مة  مراكش 

ترغة مراكش مراكش املغرب 80000 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 88ر8ر1.

((6I

املس وي

NADA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

املس وي

10 عم ضة غنينو شقة 17 زنقة ببو 

الطيب املتنبي ، 0000ر، ف س 

املغرب

NADA CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 05 بلوك 1 

حي النسيم متجر ) املسيرة - 0000ر 

ف س املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.60661

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 11 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد NADA CASH مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

حي   1 بلوك   05 اإلجتم عي  مقره  

0000ر   - املسيرة   ( متجر  النسيم 

ف س املغرب نتيجة ل : توقف نش ط 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 05 بلوك 

 - املسيرة   ( متجر  النسيم  حي   1

0000ر ف س املغرب. 

و عي8:

و  البوكيلي  محمد  السيد(ة) 

النسيم  حي   1 بلوك   05 عنوانه(ا) 

متجر ) املسيرة 0000ر ف س املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   16 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 2022/1421.

((7I
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مكتب التوثيق

اسماعي انفيست ش م م ش و 

SMAI INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب التوثيق

طنجة ، ش ضع بلجيك  ، العم ضة ر، 

الشقة ضقم )0، الط بق األول ، 

90000، طنجة املغرب

 SMAI اسم عي انفيست ش م م ش و

INVEST SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طنجة، 

بني مك دة ، ش ضع اململكة العربية 

السعودية، العم ضة ضقم 9، املركب 

السكني بهال، بلوك B1، املح2 )6) 

. طنجة 9000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5811

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : اسم عي 

 SMAI INVEST انفيست ش م م ش و

.SARL AU

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 Promotion ايموبيليي  بروموسيو 

.Immobilière

طنجة،   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

العربية  اململكة  ش ضع   ، مك دة  بني 

املركب   ،9 ضقم  العم ضة  السعودية، 

 (6( املح2   ،B1 بلوك السكني بهال، 

. طنجة 9000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : السيد سعيد الفنطرو�صي 
بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الفنطرو�صي  سعيد  السيد 
مديونة  مدشر  طنجة  عنوانه(ا) 

9000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفنطرو�صي  سعيد  السيد 
مديونة  مدشر  طنجة  عنوانه(ا) 

9000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   11 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )5ر).
((8I

FIDIHEB

2MAI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

FIDIHEB
189 ش ضع اللة الي قوة ، 0000)، 

الداض البير ء املغرب
2MAI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 
ليبرتي الط بق ر الشقة 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.806(67

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تقرض ح2  15 فبراير  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 2MAI TRAVAUX الوحيد  الشر0ك 
دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ 
زنقة   10 اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
 (0000  -  5 الشقة  ر  ليبرتي الط بق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البير ء  الداض 

املطلوب  الهدف  الشركة  تنجز  لم 

منه  و لم تقم ب ي بيع او نش ط مند 

ت سيسه .

زنقة   10 و حدد مقر التصفية ب 

 (0000  -  5 الشقة  ر  ليبرتي الط ق 

الدض البير ء املغرب. 

و عي8:

و  لبرمي  الرحيم  عبد  السيد(ة) 

الرقم  العلي   ليس سفة  عنوانه(ا) 

املغرب  البير ء  الداض   (0000  (67

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

الداض   (67 ليس سفة العلي  الرقم   :

البير ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 815571.

((9I

مكتب التوثيق

اس اف ار اس وود ش م م ش و 

SFRS WOOD SAR AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب التوثيق

طنجة ، ش ضع بلجيك  ، العم ضة ر، 

الشقة ضقم )0، الط بق األول ، 

90000، طنجة املغرب

اس اف اض اس وود ش م م ش و 

SFRS WOOD SAR AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طنجة، 

بني مك دة ، ش ضع اململكة العربية 

السعودية، العم ضة ضقم 9، املركب 

السكني بهال، بلوك B1، املح2 )6) 

. طنجة 9000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر581)1

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اس   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 SFRS اف اض اس وود ش م م ش و 

. WOOD SAR AU

التج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ب لجملة ، التصدير واالستيراد.

طنجة،   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

العربية  اململكة  ش ضع   ، مك دة  بني 

املركب   ،9 ضقم  العم ضة  السعودية، 

 (6( املح2   ،B1 بلوك السكني بهال، 

. طنجة 9000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : السيد سعيد الفنطرو�صي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : السيد سعيد الفنطرو�صي 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الفنطرو�صي  سعيد  السيد 

مديونة  مدشر  طنجة  عنوانه(ا) 

9000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفنطرو�صي  سعيد  السيد 

مديونة  مدشر  طنجة  عنوانه(ا) 

9000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر5ر).

0Iر)
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MERY CONSULTING

FiraZen LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MERY CONSULTING
 Angle zawiyat Taroudant et
 rue marrakech , complexe

 abraj tanja bloc 7, étage 3 n 26
Tanger، 90000، طنجة املغرب

FiraZen LOGISTICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

مراكش تجزئة ابراج طنجة بلوك 7 
الط بق ر ضقم 6) طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5777

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FiraZen LOGISTICS
وسيط   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النق2 
نق2 البر ئع الوطنية والدولية.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 7 مراكش تجزئة ابراج طنجة بلوك 
 90000  - طنجة   (6 ضقم  ر  الط بق 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

10.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيدة سع د الشنتوف 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : الشنتوف  سع د  السيد 
بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة سع د الشنتوف عنوانه(ا) 
 8 ) شقة  زنقة القصر الصغير ط بق 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سع د الشنتوف عنوانه(ا) 
 8 ) شقة  زنقة القصر الصغير ط بق 

طنجة 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8ر))5).
1Iر)

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

ECON PRINT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

ECON PRINT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : املسيرة 
1 ب ضقم 109 - 80000 مراكش 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.118665

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( فبراير   (( في  املؤضخ 
 ECON PRINT SARL AU ح2 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ضبسم له   مبلغ  الوحيد  الشر0ك 
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
 -  109 ب ضقم   1 اإلجتم عي املسيرة 
مراكش املغرب نتيجة ألزمة   80000

إقتص دية.

و عي8:
و  الصب ض  محمد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) املسيرة 1 ب ضقم 1 80000 
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ )) م ضس ))0) وفي املسيرة 1 
ب ضقم 109 - 8000 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8665ر1.
I)ر)

FOUZMEDIA

SENHADAB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SENHADAB TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

موالي اسم عي2 الرقم )) الط بق 5 
الرقم 19 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر576)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SENHADAB TRANS
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلضس لي ت
النق2 الطرقي وطني  ودولي 

كراء السي ضات بدو8 س ئق.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

موالي اسم عي2 الرقم )) الط بق 5 
الرقم 19 - 90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

مهذب  الصنه جي  بحمد  السيد 
بزالض  مير  الب لية  طنجة  عنوانه(ا) 

الرقم 18 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مهذب  الصنه جي  بحمد  السيد 
بزالض  مير  الب لية  طنجة  عنوانه(ا) 

الرقم 18 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم -.
Iرر)

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CORRELUX LIL ISKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
CORRELUX LIL ISKAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحسيمة 
، 5ر ، ش ضع الجزائر - 90000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
695ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. CORRELUX LIL ISKAN
الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
- الترو0ج العق ضي.

بو  ممتلك ت  على  -االستحواذ 
مص لح في بي شرك ت بو مؤسس ت 

مم ثلة بو مختلفة.
واالستيراد  والبيع  الشراء   -
والسمسرة  والتمثي2  والتصدير 
داخ2 وخ ضج جميع املنتج ت واملواد 

واملعدات واآلالت.
املتنوعة  ب ألعم ل  القي م   -
الطرق  وبعم ل  املب ني  وتقسيم 
وإنش ء  ودضاسة  والطالء  والسب كة 
التقسيم ت والطرق وإنش ء املس ضات 
والتجهيزات  البن ء  بعم ل  وجميع 
الهندسية األخرى املدنية بشك2 ع م.

- تقسيم األضض بشك2 ع م.
تملك العق ضات املبنية بو املزمع   -

إنش ؤه  وبيعه .
إنش ء جميع املب ني لالستخدام   -
السكني  بو  الصن عي  بو  التج ضي 
عن  سواء  املب ني  هذه  وتشغي2 
بخرى  طر0قة  بأي  بو  اإليج ض  طر0ق 
إلى  تقسيمه   الخصوص  وجه  وعلى 
طوابق وشقق بهدف تشغيله  في إط ض 
قواني8  تنظم  التي  الن فذة  القواني8 

امللكية املشتركة ب ملغرب.
- التقديم بو املش ضكة في بي سوق 
بو طلب عط ءات ب إلش ضة إلى األشي ء 

املذكوضة بعاله
محرك

العملي ت  جميع   ، ع م  بشك2   -
امل لية  بو  التج ض0ة  بو   الصن عية 
املتعلقة  العق ض0ة  بو  املنقولة  بو 
بشك2 مب شر بو غير مب شر ب ألنشطة 
املذكوضة بعاله بو التي من املحتم2 ب8 

تعزز تطو0ر الشركة..
عنوا8 املقر االجتم عي : الحسيمة 
 90000  - الجزائر  ش ضع   ، 5ر   ،

الحسيمة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : حسن ء  لبحر  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حسن ء  لبحر  السيدة 

الحسيمة 90000 الحسيمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حسن ء  لبحر  السيدة 

الحسيمة 90000 الحسيمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  ب لحسيمة  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 90.

8Iر)

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MUST COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

MUST COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طنجة، 87 

، ش ضع حسن الث ني ط بق ) ضقم 5 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5985

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MUST :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. COFFEE
الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
- توزيع املنتج ت  - بشك2 ضئي�صي: 

الغذائية
وتسو0ق  وتوزيع  وبيع  شراء   -  -
وترو0ج وتوزيع واستيراد وتصدير بي 
منتج بو معدات بو مواد بو بصن ف 
ملم ضسة  الالزمة  األنواع  جميع  من 

وتحقيق األشي ء املذكوضة بعاله.
- -االستيراد والتصدير بشك2 ع م.
العملي ت  جميع   ، ع م  بشك2   -
امل لية  بو  التج ض0ة  بو   الصن عية 
املتعلقة  العق ض0ة  بو  املنقولة  بو 
بشك2 مب شر بو غير مب شر ب ألنشطة 
املذكوضة بعاله بو التي من املحتم2 ب8 

تعزز تطو0ر الشركة.
العملي ت  جميع   ، ع م  بشك2   -
امل لية بو  التج ض0ة  بو   الصن عية 
املتعلقة  العق ض0ة  بو  املنقولة  بو   
بشك2 مب شر بو غير مب شر ب ألنشطة 
املذكوضة بعاله بو التي من املحتم2 ب8 

تعزز تطو0ر الشركة..
طنجة،   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
87 ، ش ضع حسن الث ني ط بق ) ضقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
00) حصة   : السيد ط ضق بقب ل 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بقب ل  ط ضق  السيد 

طنجة 9000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بقب ل  ط ضق  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 860)5).

5Iر)

SOCIETE FIDAV SARL

RITAJ SIFFOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديي8 عم ضة ر1 شقة ر 

املدينة الجديدة ، 50000، مكن س 

املغرب

RITAJ SIFFOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 0ر 

مكرض زنقة 8 حي األم 8 - 50000 

مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55877

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RITAJ  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SIFFOU

غرض الشركة بإيج ز : الفالحة.

0ر  ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 

 50000  - األم 8  حي   8 زنقة  مكرض 

مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي :
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 1.000  : سيفو  املخت ض  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  سيفو  املخت ض  السيد 
جرسيف  5100ر  حي حرشة عراس 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سيفو  املخت ض  السيد 
جرسيف  5100ر  حي حرشة عراس 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر6)1.
6Iر)

ste figmara

 KAIDAL كايدال اجن�صي
AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

ste figmara
 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،
marrakech maroc

 KAIDAL AGENCY ك يدال اجن�صي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 
الكولف امللكي املرس 1 سيدي 
يوسف بنعلي مراكش - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7ر81)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : ك يدال 

.KAIDAL AGENCY اجن�صي

: -1 خدمة  غرض الشركة بإيج ز 

االستش ضات الف خرة الخ صة

-2 الوس طة العق ض0ة..

طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

سيدي   1 املرس  امللكي  الكولف 

 80000  - مراكش  بنعلي  يوسف 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد كني8 ي سي8 : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ي سي8  كني8  السيد 

النخي2  الشعبي  اق مة  8ر  س  ٍٍفيال 

الجنوبي 80000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ي سي8  كني8  السيد 

النخي2  الشعبي  اق مة  8ر  س  ٍٍفيال 

الجنوبي 80000 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 75ر8ر1.

7Iر)

STE FIDU WHITE

EL MAJD PLANTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

EL MAJD PLANTATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : دواض 

السالو0ت مركز سيدي علي بلق سم 

- 65800 ت وض0رت املغرب

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر101.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 08 م ضس  املؤضخ في 

شركة   EL MAJD PLANTATION

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

السالو0ت  دواض  اإلجتم عي  مقره  

 65800  - مركز سيدي علي بلق سم 

ت وض0رت املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الهدف االجتم عي.

و عي8:

الكيح2  الحميد  عبد  السيد(ة) 

سيدي  السالو0ت  دواض  عنوانه(ا)  و 

علي بلق سم 65800 ت وض0رت املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

دواض  وفي   (0(( م ضس   08 بت ض0خ 

السالو0ت مركز سيدي علي بلق سم 

- 65800 ت وض0رت املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت وض0رت بت ض0خ 0ر م ضس 

))0) تحت ضقم 54/2022.

8Iر)

RD MONTAGE

RACINES CHAOUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

RD MONTAGE

 BD D›ANFA ETG 9 APT 91 96

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA

 CASA ، 20000، CASABLANCA

MAROC

RACINES CHAOUIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 96 ش ضع 

انف  الط بق 09 ضقم 91 اق مة ضبيع 

انف  - 0000) الداض البير ء املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 5) بكتوبر 1)0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ضقم   09 الط بق  انف   ش ضع   96«
الداض   (0000  - اق مة ضبيع انف    91
البير ء املغرب« إلى »1 ش ضع الغوطة 
اق مة الي سمي8 ضقم ب10)0 سيدي 
البير ء  الداض   (0000  - مومن 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

بكتوبر 1)0) تحت ضقم )79818.
9Iر)

RAHHALI CONSEIL

 GREEN AGENCY
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 188(

، 40000، Marrakech Maroc
 GREEN AGENCY MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 

ضشيد ، BD 5 ش ضع خ لد بن الوليد، 
مراكش - 80000 مراكش املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.98811
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبراير   11 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 RUDY (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة   CLAMARON 1.000
حصة   1.000 بص2  من  اجتم عية 
 GREEN AGENCY (ة) لف ئدة السيد
 11 HOLDING OFFSHORE بت ض0خ 

فبراير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   10 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 768رر1.
(80I
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املح سب إلي س عمراني

BLEU CRISTAL COSMETIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املح سب إلي س عمراني

تجزئة األميرة ش ضع املوحدين الط بق 

األول ضقم )0 ، 100ر9، الفنيدق 

MAROC

BLEU CRISTAL COSMETIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بقعة 7 

مستودع ضقم )7, منطقة األنشطة 

اإلقتص دية الفنيدق، املنطقة 

الحرة واد نيكرو - 100ر9 الفنيدق 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر7)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLEU  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CRISTAL COSMETIC

إستيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  التجمي2  مواد  توزيع  و  وتصدير 

النظ فة .

 7 بقعة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

منطقة األنشطة   ,7( مستودع ضقم 

اإلقتص دية الفنيدق، املنطقة الحرة 

واد نيكرو - 100ر9 الفنيدق املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 600  : السيد بن مسعود محمد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : بيوب  مسعود  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : بيمن  مسعود  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : السيد بن مسعود حسن 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة بن مسعود حسن ء : 100 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

محمد  مسعود  بن  السيد 

عنوانه(ا) حي ب ب سبتة زنقة بزال ضقم 

)) 100ر9 الفنيدق املغرب.

السيد بن مسعود بيوب عنوانه(ا) 
 (( ضقم   05 حي ب ب سبتة زنقة بزال 

100ر9 الفنيدق املغرب.

السيد بن مسعود بيمن عنوانه(ا) 

 (( ضقم  بزال  زنقة  سبتة  ب ب  حي 

100ر9 الفنيدق املغرب.

حسن  مسعود  بن  السيد 

عنوانه(ا) حي ب ب سبتة زنقة بزال ضقم 

)) 100ر9 الفنيدق املغرب.

حسن ء  مسعود  بن  السيدة 

عنوانه(ا) حي ب ب سبتة زنقة بزال 05 
ضقم )) 100ر9 الفنيدق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  مسعود  بن  السيد 

عنوانه(ا) حي ب ب سبتة زنقة بزال ضقم 

)) 100ر9 الفنيدق املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (( االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 881.

(81I

ficotrad sarl

ANBD TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 ANBD TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي ضقم 18 
س حة الجيش امللكي بوم لن دادس - 

85800 تنغير املغرب.
توسيع نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
797ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( م ضس   17 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
 - البن ء  بشغ ل  مختلف  مق ولة 

تركيب قنوات الري و التنقيط.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بتنغير  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 88ر.
(8(I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 MOUFID DE POISSON
FRAICHE - M.P.F

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

ح2 شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العز0ز الثع لبي ش ضع 
عالل بن عبد هللا الط بق الث ني 
املكتب ضقم 18 ف س ، 0000ر، 

ف س املغرب
 MOUFID DE POISSON

FRAICHE - M.P.F شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة ر ضقم 
ب ر1 مكرض ش ضع السكة الحديدية 

بنسودة - 0ر00ر ف س املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
7ر65).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 8) م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MOUFID DE الوحيد  الشر0ك 
POISSON FRAICHE - M.P.F مبلغ 
ضبسم له  100.000,00 دضهم وعنوا8 
ر1  ب  ضقم  ر  زنقة  اإلجتم عي  مقره  
مكرض ش ضع السكة الحديدية بنسودة 

- 0ر00ر ف س املغرب نتيجة ل : عدم 
تحقيق بهداف الشركة املسطرة في 
الفص2 الث لث من الق نو8 األس �صي، 
ب الض فة إلى الصعوب ت امل لية التي 
واجهت الشركة و كدا العجز الح ص2 

في القوائم التركيبية..
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السكة  ش ضع  مكرض  ر1  ب  ضقم  ر 
ف س  0ر00ر   - بنسودة  الحديدية 

املغرب. 
و عي8:

السيد(ة) محمد مفيد و عنوانه(ا) 
ف س  واد  تجزئة   8( ضقم   (7 زنقة 
املغرب  ف س  0090ر  ق دوس  عي8 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )ر16.
Iر8)

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

SOCIETE BEKLIGHT22 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE BEKLIGHT22 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 61 
تجزئة فدوى 1 بنسودة - 0ر00ر 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(097
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE BEKLIGHT22 SARL
مكتب   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بو  املختلفة  األشغ ل   - الدضاس ت 

البن ء - االستيراد والتصدير.
 61 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
0ر00ر   - بنسودة   1 فدوى  تجزئة 

ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : السيد عبد الحميد بك وي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة سعدية عز0ز : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بك وي  الحميد  عبد  السيد 
تجزئة الفرح املسيرة   1(1 عنوانه(ا) 

0ر00ر ف س املغرب.
عنوانه(ا)  عز0ز  سعدية  السيدة 
0ر00ر  املسيرة  الفرح  تجزئة   1(1

ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بك وي  الحميد  عبد  السيد 
تجزئة الفرح املسيرة   1(1 عنوانه(ا) 

0ر00ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1617.
(88I

RAHHALI CONSEIL

GREEN AGENCY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 188(

، 40000، Marrakech Maroc
GREEN AGENCY MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 08)، 
 ،TK8 املكتب ب، سيدي غ نم ضقم
مراكش - 80000 مراكش املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.681(7
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبراير   11 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 RUDY (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة   CLAMARON 1.000
حصة   1.000 بص2  من  اجتم عية 
 GREEN AGENCY (ة) لف ئدة السيد
بت ض0خ   HOLDING OFFSHORE 

11 فبراير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8056ر1.
(85I

RD MONTAGE

RACINES CHAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

RD MONTAGE
 BD D›ANFA ETG 9 APT 91 96
 RES LE PRINTEMPS D›ANFA

 CASA ، 20000، CASABLANCA
MAROC

RACINES CHAOUI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 96 ش ضع 

انف  الط بق 09 الشقة ضقم 91 
اق مة ضبيع انف  - 0000) الداض 

البير ء املغرب
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(1 بكتوبر   18 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
»900.000 دضهم« بي من »100.000 
عن  دضهم«   1.000.000« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

بكتوبر 1)0) تحت ضقم )79705.
(86I

FIDUCIARE IITIMANE

CHI AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
CHI AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مخز8 ضقم 

ر دواض والد معطاله عي8 الشقف 
العلي  ف س - 0000ر ف س املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.68901
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 18 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»مخز8 ضقم ر دواض والد معطاله عي8 
ف س  0000ر   - الشقف العلي  ف س 
زنقة الح ضت   8( »ف س  إلى  املغرب« 
بن حليزة املدينة الجديدة املكتب 17 
ف س  0000ر   - الط بق الت ني ف س 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )168.
(87I

FHF

 LES TERRAINS
MARRAKCHIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 LES TERRAINS MARRAKCHIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الر0 ض ، ش ضع ب ضودي  ، القط ع 

ضقم 9 اق مة داض ض0 ض عم ضة ب ضقم 

1 - . الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

159179

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. TERRAINS MARRAKCHIS

شراء   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

وبيع املب ني سواء ك نت مبنية بو غير 

مبنية بو تحسينه  بو إع دة تأهيله .

واملؤقتة  الدائمة  األبنية  تشييد  ـ 

وتجهيزاته  وثأثيته  عند اللزوم.

وبيعه   املذكوضة  املب ني  تأجير   -

وتشغيله  ب لتجزيئ  بو   ب لجملة 

 بو إداضته  بأي طر0قة بخرى.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الر0 ض ، ش ضع ب ضودي  ، القط ع ضقم 

9 اق مة داض ض0 ض عم ضة ب ضقم 1 - . 

الرب ط املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة مر0م ابيكز0ر : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   500  : السيد جم ل دبوز 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ابيكز0ر  مر0م  السيدة 

)0 زنقة سيدي العربي الوزاني ش ضع 

زضهو8 السوي�صي . الرب ط املغرب.
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 19 السيد جم ل دبوز عنوانه(ا) 
ب ضيس   . لي2  او8  لويس  س 8  زنقة 

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ابيكز0ر  مر0م  السيدة 
)0 زنقة سيدي العربي الوزاني ش ضع 

زضهو8 السوي�صي . الرب ط املغرب

 19 السيد جم ل دبوز عنوانه(ا) 
ب ضيس   . لي2  او8  لويس  س 8  زنقة 

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 870ر)1.

(88I

MEDAFCO CONSULTING

INTER ZAID - انتير زيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING

 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER

INTER ZAID - انتير ز0د شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة ش ضع 

حسن األول و ش ضع الكش ف عم ضة 

نج ة شقة 6 مكتب 5 ضقم 6/5 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 INTER :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

ZAID - انتير ز0د.

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بر0د سريع   ، وكي2 شحن   ، البر ئع 

، من ولة ، بمن ، جميع عملي ت النق2 

االستيراد   ، البري  والبحري  الجوي 

والتصدير بأي شك2 من األشك ل في 

البر ئع  لجميع  الخ ضج  وفي  املغرب 

 ، واألجهزة  املعدات   ،  
ً
بوال واملواد 

اإلمدادات ، قطع الغي ض ، قطع غي ض 

السي ضات لجميع املحرك ت املركب ت 

(املستعملة  بجميع امل ضك ت و األنواع 

و الجديدة).

• مش ضكة الشركة ، بأي وسيلة ، 

في جميع الشرك ت بو الشرك ت التي تم 

إنش ؤه  بو التي سيتم إنش ؤه  ، والتي 

قد تكو8 مرتبطة بهدف الشركة .
زاو0ة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ش ضع حسن األول و ش ضع الكش ف 
عم ضة نج ة شقة 6 مكتب 5 ضقم 5/6 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الحسني  البوطي  هش م  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحسني  البوطي  هش م  السيد 

ش ضع ه ضو8 الرشيد ضقم  عنوانه(ا) 

157 -طنجة 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحسني  البوطي  هش م  السيد 

ش ضع ه ضو8 الرشيد ضقم  عنوانه(ا) 

157 -طنجة 90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 81ر)5).

(89I

DARAA AUDIT

ADEIS AGROFUND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب

ADEIS AGROFUND شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر71.7 
ش ضع ابن ت شفي8 - 0000) الداض 

البير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
1)7ر50.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 ADEIS (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة اجتم عية من   INVEST 400
(ة)  حصة لف ئدة السيد   850 بص2 
م ضس   18 بت ض0خ   .  DRASCORP

.(0((
 ADEIS INVEST (ة) تفو0ت السيد
 850 حصة اجتم عية من بص2   50
 BLEUHILL (ة) حصة لف ئدة السيد

INVEST بت ض0خ 18 م ضس ))0).
دادي  ادضيس  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   100
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   100
م ضس   18 بت ض0خ   .  DRASCORP

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 85ر819.
(50I

DARAA AUDIT

ADEIS AGROFUND
إعال8 متعدد القراضات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب

 ADEIS AGROFUND

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ر71.7 
ش ضع ابن ت شفي8 - 0000) الداض 

البير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
1)7ر50.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
س جد  حكيمة  السيدة  استق لة   :

بصفته  مسيرة للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي  ر8:  ضقم  بند 
التقيد  عدم  سبي2  على   : م يلي: 
بأحك م امل دة 15 بعاله ، يتم تعيي8 م  
يلي مدير0ن مش ضكي8 للشركة لفترة 
 ، دادي  السيد دضيس  غير محدودة: 
مغربي ، ولد في 14/08/1982 ب لداض 
 8 و0قيم بإق مة بيال مدينة  البير ء 
فيال 10 ش ضع تطوا8 ح م2 للبط قة 
السيدة   ،  BK207937 الوطنية ضقم 
بم ل س جد عنوانه(ا) ش ضع العز0ز0ة 
البير ء  الداض   (0000 ك ليفوضني  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 85ر819.
(51I

DARAA AUDIT

BLUEHILL AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب

BLUEHILL AGRICULTURE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ش ضع 
الزضقطوني إق مة الوضود الط بق 
8 ضقم 8) - 0000) الداض البير ء 

املغرب
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تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

871)8ر.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 ADEIS (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة اجتم عية من   INVEST 400
(ة)  حصة لف ئدة السيد   850 بص2 
م ضس   18 بت ض0خ   .  DRASCORP

.(0((
 ADEIS INVEST (ة) تفو0ت السيد
 850 حصة اجتم عية من بص2   50
 BLEUHILL (ة) حصة لف ئدة السيد

INVEST بت ض0خ 18 م ضس ))0).
دادي  ادضيس  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   100
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   100
م ضس   18 بت ض0خ   .  DRASCORP

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818958.
(5(I

DARAA AUDIT

ZAIG IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب

ZAIG IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

الحر0ة ضقم 10 الط بق ر شقة 5 - 
0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
85ر7ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 
ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAIG  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.IMMO
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  5 شقة  ر  الط بق   10 الحر0ة ضقم 

0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : غي ث  بوعبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  غي ث  بوعبيد  السيد 
تع ونية اوالد حر0ز حي الر0 ض برشيد 
0000) برشيد املغرب 0000) الداض 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  غي ث  بوعبيد  السيد 
تع ونية اوالد حر0ز حي الر0 ض برشيد 
0000) برشيد املغرب 0000) الداض 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )81860.

Iر5)

DARAA AUDIT

BLUEHILL AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب
BLUEHILL AGRICULTURE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ش ضع 
الزضقطوني إق مة الوضود الط بق 
8 ضقم 8) - 0000) الداض البير ء 

املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
871)8ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 
بم ل  مسير جديد للشركة السيد(ة) 

س جد دضيس دادي كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818958.

(58I

STE ANGLE DE GESTION SARL

FLEXI YACHT LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش ضع بحمد الحر0زي تجزئة 

التمسم ني ضقم 6 اق مة ب ضيس- ب 
تطوا8 ، 000ر9، تطوا8 املغرب

FLEXI YACHT LIMITED شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 
بط بق االول بلوك س ضيستينك 

مريق مريق 00)ر9 تطوا8 مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
رر11ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FLEXI  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.YACHT LIMITED
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 EXCURSION TOURISTIQUE EN

.MER
شقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضيستينك  س  بلوك  االول  بط بق 
مريق مريق 00)ر9 تطوا8 مغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد الخلطي نبي2 : 100 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
 1000  : نبي2  الخلطي  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  نبي2  الخلطي  السيد 
مريق  طريس  سنية  زمزم  جب2 

000ر9 تطوا8 مغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نبي2  الخلطي  السيد 
مريق  طريس  سنية  زمزم  جب2 

000ر9 تطوا8 مغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 758.

(55I

CABINET BOUZIDI

PRISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز0دي ص.ب 5)1 
الن ظوض ، 000)6، الن ظوض املغرب
PRISKANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املط ض 
زنقة اي دا8 عم ضة ب سم هللا ضقم 
ر)ء )8 الن ظوض الن ظوض 000)6 

الن ظوض املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
881ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PRISKANE
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي .
عنوا8 املقر االجتم عي : حي املط ض 
زنقة اي دا8 عم ضة ب سم هللا ضقم ر)ء 
)8 الن ظوض الن ظوض 000)6 الن ظوض 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
00ر   : السيد سالمة عبد القدض 
حصة بقيمة 0.000ر دضهم للحصة .
السيد سالمة العربي : 00ر حصة 

بقيمة 0.000ر دضهم للحصة .
السيد سالمة زكر0 ء : 00) حصة 

بقيمة 0.000) دضهم للحصة .
 (00  : سفي 8  سالمة  السيد 
حصة بقيمة 0.000) دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الق دض  عبد  سالمة  السيد 
بوفراح  بني  زنقة   (1 عنوانه(ا) 
الرب ط   6(000 الرب ط  السوي�صي 

املغرب.
عنوانه(ا)  العربي  سالمة  السيد 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.
السيد سالمة زكر0 ء عنوانه(ا) 8) 
زنقة ميشليفن شقة 1 اكدال الرب ط 

000)6 الرب ط املغرب.
عنوانه(ا)  سفي 8  سالمة  السيد 
الن ظوض  ازغنغ 8  إترا8  بءض  ش ضع 

000)6 الن ظوض املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

القداض  عبد  سالمة  السيد 
بوفراح  بني  زنقة   (1 عنوانه(ا) 
الرب ط   6(000 الرب ط  السوي�صي 

املغرب
عنوانه(ا)  العربي  سالمة  السيد 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 879.
(56I

DARAA AUDIT

NZL AGROLIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب
NZL AGROLIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 
الحر0ة الط بق ر شقة 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.5(0791

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 ADEIS (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة اجتم عية من   INVEST 400
(ة)  حصة لف ئدة السيد   850 بص2 
م ضس   18 بت ض0خ   .  DRASCORP

.(0((
 ADEIS INVEST (ة) تفو0ت السيد
 850 حصة اجتم عية من بص2   50
 BLEUHILL (ة) حصة لف ئدة السيد

INVEST بت ض0خ 18 م ضس ))0).
دادي  ادضيس  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   100
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   100
م ضس   18 بت ض0خ   .  DRASCORP

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )8ر819.

(57I

RS.KALACOMPTA

هشام كافي تي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
هش م ك في تي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 7889 حي 
املرس اشن د 5 ب طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5(81
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
هش م   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ك في تي .
مشغ2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

القهوة.
عنوا8 املقر االجتم عي : 7889 حي 
 90000  - ب طنجة   5 املرس اشن د 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
50 حصة   : السيد هش م علو�صي 

بقيمة 50.000 دضهم للحصة .
50 حصة   : السيد محمد علو�صي 

بقيمة 50.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  علو�صي  هش م  السيد 
حي املرس اشن د 65 ب طنجة 90000 

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  علو�صي  محمد  السيد 
 90000 حي املرس البحرايي8 طنجة 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  علو�صي  هش م  السيد 
حي املرس اشن د 65 ب طنجة 90000 

طنجة املغرب
عنوانه(ا)  علو�صي  محمد  السيد 
 90000 حي املرس البحرايي8 طنجة 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 10)).

(58I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JNANE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش ضع بحمد الحر0زي تجزئة 

التمسم ني ضقم 6 اق مة ب ضيس- ب 
تطوا8 ، 000ر9، تطوا8 املغرب
JNANE TETOUAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي كراج 

ط بق السفلي طواب2 سفلى مجمع 
الخملي�صي ضقم رر تطوا8 - 000ر9 

تطوا8 مغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(9187

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(( م ضس   0( في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.800.000«
 (.000.000« إلى  دضهم«   (00.000«
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   15 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر)8.

(59I

SACF MONDIAL

 PÂTISSERIE GHAMMAT 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

SACF MONDIAL
 CASTIA TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 PÂTISSERIE GHAMMAT SARL 
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الس نية زنقة 01 ضقم )1 طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(59(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 PÂTISSERIE GHAMMAT SARL

.AU
مخبزة و   : غرض الشركة بإيج ز 

حلو0 ت.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - طنجة   1( ضقم   01 زنقة  الس نية 

90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : الغم ط  ض�صى  محمد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الغم ط  ض�صى  محمد  السيد 
ضقم   01 حي الس نية زنقة  عنوانه(ا) 

)1 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغم ط  ض�صى  محمد  السيد 
ضقم   01 حي الس نية زنقة  عنوانه(ا) 

)1 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 809)5).

(60I

صوميد كونسيلت

صوميد كونسيلت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

صوميد كونسيلت
ضقم 68)ر الحي 7 قصبة مهدية 

اع دة الهيكلة، 18008، القنيطرة 
املغرب

صوميد كونسيلت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 68)ر 

قط ع 7 قصبة مهدية - 18008 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
688(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : صوميد 

كونسيلت .

غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 

التدبير .
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 68)ر 

 18008  - مهدية  قصبة   7 قط ع 

القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بو0لى  محمد  السيد 
الشهداء  س حة   (6 ضقم   78 زنقة 

18000 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بو0لى  محمد  السيد 
الشهداء  س حة   (6 ضقم   78 زنقة 

18000 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 01 م ضس 

))0) تحت ضقم 90567.

(61I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

PRELON
إعال8 متعدد القراضات

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

PRELON »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي 

القصيب ت , ش ضع 1 , ضقم 58 ,بني 

مك دة - 90000 طنجة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

رر)ر10.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   07 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

نق2  على  املوافقة   1 ضقم  قراض 

على  ينص  الذي  األسهم:  ملكية 

يقرض الجمع الع م اإلستتن ئي  م يلي: 

املوافقة على بيع األسهم الت لية : 50 

للسيدة  مملوكة   
ً
سهم  (خمسو8) 

(م ئة)   100 بقيمة  اوداود  سعدية 

دضهم لص لح السيد محمد اسرم  

)تغيير املقر االجتم عي:  قراض ضقم 

يقرض الجمع  الذي ينص على م يلي: 

الع م اإلستتن ئي تغيير املقر االجتم عي 

التج ضي  االص2  عنوا8  إلى  للشركة 

 1897 تجزئة   - في:  املوجود  الث نوي 

مح فظة حجر  ,بجنو,  الشراقة  حي 

نح2 بطنجة كعنوا8 املكتب الرئي�صي

قراض ضقم ر تغيير النش ط الرئي�صي: 

يقرض الجمع  الذي ينص على م يلي: 

النش ط  تغيير  اإلستتن ئي  الع م 

التركيب  إلى:  للشركة  الرئي�صي 

والتحقق الدوضي من الت كوغراف ت 

وآالت القي س ومحددات السرعة تم 

تبني القراض ب إلجم ع

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

املتعلق بنش ط الشركة

بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

السيد  الشركة:  ضبسم ل  تقسيم 

السيد  دضهم،   5000 افراح  محمد 

محمد اسرم  5000 دضهم

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

 50 االجتم عية  الحصص  تقسيم 

حصة اجتم عية للسيد محمد افراح 

و 50 خصة اجتم عية للسيد محمد 

بسرم 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0ر8)5).

(6(I
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ائتم نية بي 8 حن 8

WILBEUX QUENTIN
عقد تسيير حر ألص2 تج ضي (األشخ ص 

املعنو0و8)

عقد تسيير حر ألص2 تج ضي

WILBEUX QUENTIN

قي  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 WILBEUX بعطى   (0(( م ضس   18

ب لسج2  املسج2   QUENTIN

التج ض0ة  ب ملحكمة  8رر88  التج ضي 

لألص2  الحر  التسيير  حق  بمراكش 

احمد  سيدي  ب  الك ئن  التج ضي 

 80000 مراكش  ر)  ضقم  بن صر 

 MAISON لف ئدة  املغرب  مراكش 

HL ملدة ر سنة تبتدئ من 01 م ضس 

 (0(5 فبراير   (8 في  تنتهي  و   (0((

 (0.000 قيمته  شهري  مبلغ  مق ب2 

دضهم.

Iر6)

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ARIZONA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 ش ضع ف س الط بق األول ضقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

ARIZONA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 85 محج 

ب ستوض طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1رر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ARIZONA INVEST
بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.
اإلنع ش العق ضي و التجزئة.

االستيراد و التصدير و الوس طة..
85 محج   : عنوا8 املقر االجتم عي 
طنجة   90000  - طنجة  ب ستوض 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الزوج ل  هش م  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد هش م الزوج ل عنوانه(ا) 
بروك ديم  تجزئة  ش ضع موالي ضشيد 
ضقم 19 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هش م الزوج ل عنوانه(ا) 
بروك ديم  تجزئة  ش ضع موالي ضشيد 
ضقم 19 طنجة 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 50787).
(68I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MARCHMELO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 ش ضع ف س الط بق األول ضقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
MARCHMELO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0) زنقة 

السيد قطب اق مة بيالم ض الط بق ) 
ضقم 5 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5881

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MARCHMELO
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير.
زنقة   (0  : عنوا8 املقر االجتم عي 
 ( السيد قطب اق مة بيالم ض الط بق 
ضقم 5 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : جواد  س  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : جو0لة  صوفي   السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حسن س جواد عنوانه(ا) 
زنقة السيد قطب اق مة بيالم ض   (0
 90000 طنجة   5 الشقة   ( الط بق 

طنجة املغرب.
السيدة صوفي  جو0لة عنوانه(ا) 
زنقة السيد قطب اق مة بيالم ض   (0
 90000 طنجة   5 الشقة   ( الط بق 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن س جواد عنوانه(ا) 
زنقة السيد قطب اق مة بيالم ض   (0
 90000 طنجة   5 الشقة   ( الط بق 

طنجة املغرب
السيدة صوفي  جو0لة عنوانه(ا) 
زنقة السيد قطب اق مة بيالم ض   (0
 90000 طنجة   5 الشقة   ( الط بق 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51879).

(65I

Consultation internationale 6870 

MAX INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

ح2 شركة

 Consultation internationale

6870

ش ضع محمد الخ مس فر ء يسرى 

الط بق 10 ضقم 55ر ، 0100)، الداض 

البير ء املغرب

MAX INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 78 ش ضع 

املق ومة الط بق الت ني شقة ضقم 19 

- 00ر0) الداض البير ء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

57ر865.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض   (0(( فبراير   (5 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 MAX الوحيد  الشر0ك  ذات 

ضبسم له   مبلغ   INTERNATIONAL

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

78 ش ضع املق ومة الط بق  اإلجتم عي 

الداض  00ر0)   -  19 الت ني شقة ضقم 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البير ء 

تحقيق الهدف االجتم عي.

و حدد مقر التصفية ب 78 ش ضع 

املق ومة الط بق الت ني شقة ضقم 19 - 

00ر0) الداض البير ء املغرب. 

و عي8:

و  ش كير  بوشعيب  السيد(ة) 

عنوانه(ا) اق مة لوتينوض ر) ط 5 ضقم 

)ر1 0ر900 طنجة املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود  تبليغ  مح2  و   املخ برة 

و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819168.

(66I

sofoget

JALOBEY BEEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

JALOBEY BEEF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الرب ط ر 
زنقة شراضكة قسيوبي السوي�صي - 

---- الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

159117

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.JALOBEY BEEF

غرض الشركة بإيج ز : الفالحة

استيراد و تصدير.

عنوا8 املقر االجتم عي : الرب ط ر 
زنقة شراضكة قسيوبي السوي�صي - ---- 

الرب ط املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

10 حصة  السيد شر0ف العلمي : 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

 SEAHOLD SARL AU : الشركة 
990 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة 

.
السيد شر0ف العلمي : 10 بقيمة 

100 دضهم.
 SEAHOLD SARL AU : الشركة 

990 بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  العلمي  شر0ف  السيد 

الرب ط ------ الرب ط املغرب.
 SEAHOLD SARL AU الشركة 

عنوانه(ا) طنجة ---- طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  العلمي  شر0ف  السيد 

الرب ط ----- الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 818ر)1.

(67I

HORICOM

AHMADI OMRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AHMADI OMRANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 

) الط بق ) عم ضة 11 مرج 8 ) - 
50000 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر5587

في مؤضخ  حر  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17  
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.AHMADI OMRANE
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي
بشغ ل البن ء املختلفة.

شقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  ( مرج 8   11 عم ضة   ( الط بق   (

50000 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الكر0م  عبد  مولودي  السيد 
و   1 80 جن 8 مرج 8  عنوانه(ا) ضقم 

) 50000 مكن س املغرب.
السيد مولودي سعيد عنوانه(ا) 
 50000  ( مرج 8  جن 8   80 ضقم 

مكن س املغرب.
عنوانه(ا)  بحمد  مولودي  السيد 
 50000 ( 1 و  80 جن 8 مرج 8  ضقم 

مكن س املغرب.
الرحيم  عبد  مولودي  السيد 
زنقة   89 بيروت  ش ضع  عنوانه(ا) 
واضسو الزهوض 1 0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكر0م  عبد  مولودي  السيد 
و   1 80 جن 8 مرج 8  عنوانه(ا) ضقم 

) 50000 مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 60)1.
(68I

LK CONSULTING SARL

STE OULAD ABGAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
ش ضع محمد الخ مس ضقم 85 
الط بق الث ث ضقم 18 تطوا8 ، 

000ر9، تطوا8 املغرب
STE OULAD ABGAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
الجيش امللكي اق مة داض السالم 
الط بق االض�صي املستوى ) طر0ق 

سبتة - 000ر9 تطوا8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر108ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OULAD ABGAR
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي 
البيع و الشراء العق ضي.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
السالم  داض  اق مة  امللكي  الجيش 
طر0ق   ( املستوى  االض�صي  الط بق 

سبتة - 000ر9 تطوا8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (00  : ي سيني  ميموت  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (00  : السيد عبد السالم عبكر 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
00) حصة   : السيد ضشيد عبكر 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
00) حصة   : السيد دضيس عبكر 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
00) حصة   : السيدة نوال عبكر 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ميموت ي سيني عنوانه(ا) 
000ر9  ضقم10  داود  محمد  ش ضع 

تطوا8 املغرب.
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عبكر  السالم  عبد  السيد 

ش ضع محمد داود ضقم10  عنوانه(ا) 
ش ضع سندب د 1 ضقم) 000ر9 تطوا8 

املغرب.

السيد ضشيد عبكر عنوانه(ا) ش ضع 

 1 ش ضع سندب د  محمد داود ضقم10 
ضقم) 000ر9 تطوا8 املغرب.

عنوانه(ا)  عبكر  دضيس  السيد 

ش ضع  ضقم10  داود  محمد  ش ضع 
تطوا8  000ر9  ضقم)   1 سندب د 

املغرب.

عنوانه(ا)  عبكر  نوال  السيدة 

ش ضع محمد داود ضقم1 تجزئة دليرو 

000ر9 تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضشيد عبكر عنوانه(ا) ش ضع 

 1 ش ضع سندب د  محمد داود ضقم10 
ضقم) 000ر9 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )66.

(69I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

 STE MASCAW

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 BUREAU FASSI DE

COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16

 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،

FES MAROC

 STE MASCAW TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 18 زنقة 

واد ت نسيفت نرجس الط بق ) ف س 

0000ر - 0000ر ف س املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.559(5

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تقرض ح2  01 فبراير  املؤضخ في 
 STE MASCAW TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوا8  دضهم   10.000 ضبسم له  
واد  زنقة   18 اإلجتم عي  مقره  
ف س   ( الط بق  نرجس  ت نسيفت 
0000ر - 0000ر ف س املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الغرض االجتم عي.
و عي8:

و  اكعبو8  ع دل  السيد(ة) 
ت نسيفت  واد  زنقة   18 عنوانه(ا) 
ف س  0000ر  ف س  س  نرجيس 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
18 زنقة  1)0) وفي  01 فبراير  بت ض0خ 
 - ف س  س  نرجيس  ت نسيفت  واد 

0000ر ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   15 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1380/022.
(70I

SELECT CONSEIL

AL TOKHY GROUP
إعال8 متعدد القراضات

SELECT CONSEIL
ش ضع عبد املومن عم ضة1)8 الط بق 
الرابع ضقم16 ، 60ر0)، البير ء 

املغرب
AL TOKHY GROUP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: 1ر1 ش ضع 
بنف  اق مة بزوض املكتب ضقم 11 ب - 

0100) الداضالبير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
رر8889.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   08 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

توسيع نش ط الشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20 

1ر1 ش ضع بنف  اق مة بزوض املكتب ضقم 

البركة  حي  6ر  الى  الداضالبير ء   11

عي8 الشق الداضالبير ء 

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

وس طة  الى  الشركة  نش ط  توسيع 

تحو20 االموال

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819815.

(71I

AMH2 MAROC

AMH2 MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMH2 MAROC

 RUE AMR IBN AL ASS 3EME,(9

 ETAGE N°26 ، 90000، Tanger

Maroc

AMH2 MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9) ش ضع 

عمرو بن الع ص ر الط بق الث ني 

ضقم 6) - 90000 طنجة البلد

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5785

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMH2 :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. MAROC

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املعدات الصن عية األخرى ب لجملة.

9) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

عمرو بن الع ص ر الط بق الث ني ضقم 

6) - 90000 طنجة البلد.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : بوجداين  انس  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : اصغي ض  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   (50  : ب ندو  منى  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة هدى ابرك ني : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوجداين  انس  السيد 

طنجة   90000 مصاله   75 ش ضع 

املغرب.

عنوانه(ا)  اصغي ض  هدى  السيدة 

حي بنكيرا8 زنقة )10 ضقم 10 90000 

طنجة املغرب.

السيدة منى ب ندو عنوانه(ا) دواض 

انجرة  فحص  بحرو0ي8  ش بو  فدا8 

)9815 فحص انجرة املغرب.

عنوانه(ا)  ابرك ني  هدى  السيدة 

 90000  (8 ضقم  مح فظة  ش ضع 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوجداين  انس  السيد 

طنجة   90000 مصاله   75 ش ضع 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8ر))5).

(7(I
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SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE BATIBROUM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

ش ضع موالي احفيظ ميسوض ، 

50)رر، ميسوض املغرب

 STE BATIBROUM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض بوالد 

بلحلو تس ف بوط ط الح ج - 00ررر 

بوط ط الح ج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(1(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BATIBROUM SARL AU

البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االب ض  حفر   + املختلفة  واألشغ ل 

الغير+  لحس ب  البر ئع  نق2   +

معدات   + توض0د املك تب   + متح دث 

االداضات واملك تب.

عنوا8 املقر االجتم عي : دواض بوالد 

بلحلو تس ف بوط ط الح ج - 00ررر 

بوط ط الح ج املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.500.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 15.000  : السيد ابراهيم امو�صى 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ابراهيم امو�صى عنوانه(ا) 

بومل 8  الح ج  بوط ط  السالم  حي 

00ررر بوط ط الح ج املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم امو�صى عنوانه(ا) 

بومل 8  الح ج  بوط ط  السالم  حي 

00ررر بوط ط الح ج املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 46/2022.

Iر7)

DARAA AUDIT

DECOSTORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

0000)، الداض البير ء املغرب

DECOSTORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحر0ة الط بق ر شقة 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.895(77

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفو0ت السيد (ة) سعيد بنعدادة 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (.500

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   (.500

فبراير   (8 بت ض0خ  ديرموسر  سرك 8 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 6)8198.

(78I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE MB RENTAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
STE MB RENTAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 ش ضع 

انف  حي سيدي ع بد - 000)ر 
الحسيمة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
701ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MB RENTAL SARL
تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق .
 10  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
000)ر   - ش ضع انف  حي سيدي ع بد 

الحسيمة املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (.500  : محجوب  بيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد عمر محجوب : 750 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1.750  : بفقير  ضشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (500  : محجوب  بيوب  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
السيد عمر محجوب : 750 بقيمة 

100 دضهم.

 1750  : بفقير  ضشيدة  السيدة 
بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بيوب محجوب  السيد 
000)ر  سيدي  حي  انف   ش ضع   1(

الحسيمة املغرب .
عنوانه(ا)  محجوب  عمر  السيد 
000)ر  سيدي  حي  انف   ش ضع   1(

الحسيمة املغرب.
عنوانه(ا)  بفقير  ضشيدة  السيدة 
000)ر  سيدي  حي  انف   ش ضع   1(

الحسيمة املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 0( السيد خ لد بفقير عنوانه(ا) 
سيدي  حي  السراغنة  قلعة  ش ضع 

ع بد 000)ر الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ض0خ  ب لحسيمة  االبتدائية 

ضقم -.
(75I

STE REVCOMPTA

GROUPEMENT ZW
إعال8 متعدد القراضات

STE REVCOMPTA
عم ضة ضقم 08 الط بق االول الشقة 

08 ش ضع اكرا املدينة الجديدة 
مكن س ، 50000، مكن س املغرب
GROUPEMENT ZW »شركة 

التر من«
 SIDI :وعنوا8 مقره  االجتم عي

 ABDELAZIZ OLD HCINE SIDI
SLIMANE - 14200 سيدي سليم 8 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.(817

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
النش ط  من  مقهى  نش ط  حذف 
الرئي�صي و تعو0ره ب: منعش عق ضي
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
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تعيي8 السيد امي8 الزو0ر0ة مسيرا 
للشركة ب الض فة الى املسير الس بق 
التوقيع  مع  الزو0ر0ة  ضشيد  السيد 

املنفص2 للمسيرين.
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
تعدي2 بنود النظ م االس �صي للشركة: 

غرض الشركة، التسيير و التوقيع
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
الذي  الشركة:  غرض  ضقم  بند 
نش ط  اض فة  م يلي:  على  ينص 
الشركة  هدف  الى  عق ضي  منعش 
من  مجموعة  حذف  الى  ب الض فة 
االنشطة املذكوضة في محرر الجمع 

الع م االستثن ئي.
بند ضقم التسيير: الذي ينص على 
الزو0ر0ة  امي8  السيد  اض فة  م يلي: 

مسير ث ني لتسيير الشركة.
ينص  الذي   : التوقيع  ضقم  بند 
ب لتوقيع  الشركة  تلتزم  م يلي:  على 
امي8  السيد  للمسيرين  املنفص2 

الزو0ر0ة والسيد ضشيد الزو0ر0ة. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 01 

ببر20 ))0) تحت ضقم 75.
(76I

LOGIFIN

 NEW BERSAM TOURISM
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 NEW BERSAM TOURISM
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 8 
ضقم 1) اق مة الش و0ة ش ضع يوسف 

ابن ت شفي8 زنقة ضشيد ض�صى - 
TANGER 90000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر588)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 NEW BERSAM TOURISM

. CONSULTING

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

استراتيجي ت  في  1االستش ضات 

السي حة.

للمرشدين  املستمر  التدض0ب   .(

السي حيي8.

السي حة  مستثمري  دعم  ر. 

األج نب

8. املس عدة في الحدث السي حي.

5. وبشك2 بعم ، جميع العملي ت 

بو  امل لية  بو  التج ض0ة  بو  الصن عية 

األوضاق امل لية بو العق ضات بو النق2 بو 

اللوجستي ت بو االستيراد بو التصدير 

بو  العمولة  بو  اإلداضة  بو  التمثي2  بو 

بو  السمسرة املتعلقة بشك2 مب شر 

التي  بو  الشركة  بغرض  مب شر  غير 

بو  توسيعه   تسه2  ب8  املحتم2  من 

تطو0ره .

عنوا8 املقر االجتم عي : الط بق 8 
1) اق مة الش و0ة ش ضع يوسف  ضقم 

 - ض�صى  ضشيد  زنقة  ت شفي8  ابن 

TANGER 90000 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : سمير  برحي2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  سمير  برحي2  السيد 
 10 ج1ضقم  س  م  فلوض0 8  اق مة 

8800) املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سمير  برحي2  السيد 
 10 ج1ضقم  س  م  فلوض0 8  اق مة 

8800) املحمدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 787).
(77I

AAMAR CONSULTING

ELITZONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
ELITZONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
القيروا8 فوق البنك الشعبي 

الط بق الث ني - 70000 العيو8 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر8097

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ELITZONE
غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 
االعالمي ت.  تكنولوجي   تطو0ر  و 

للدضاسة  الطلبة  توجيهت  و  نص ئح 
و  استيراد  اتص ل.  مركز  ب لخ ضج. 

تصدير و عدة خدم ت..
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
القيروا8 فوق البنك الشعبي الط بق 

الث ني - 70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد االزهر محمد امي8 : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
امي8  محمد  االزهر  السيد 
8700ر  ديه مي2  مكرض   8 عنوانه(ا) 

لترونش فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة قليالت الس ملة عنوانه(ا) 
الفداء  حي   9 الشقة  عم ضة ع بدين 

70000 الغيو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 891/2022.

(78I

مكتب التوثيق

ايدن فود بروسيسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

مكتب التوثيق
15 ش ضع العقيد العالم الط بق 

االول شقة ضقم 1 سيدي 
عثم 8 الداضالبير ء ، 0705)، 

الداضالبير ء املغرب
ايد8 فود بروسيسينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 
الجنيد, تجزئة البير ء, دضج م, 
الط بق الس دس, شقة ضقم 68 - 

70ر0) الداضالبير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(0(155
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بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :

شكيب  (ة)  السيد  تفو0ت 

اجتم عية  حصة   68.000 الخميري 

لف ئدة  حصة   170.000 بص2  من 

 (( امي8 الخميري بت ض0خ  (ة)  السيد 

م ضس ))0).

مر0م الخميري  (ة)  تفو0ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   8.500

السيد  لف ئدة  حصة   170.000

م ضس   (( بت ض0خ  الخميري  امي8  (ة) 

.(0((

تفو0ت السيد (ة) حوض0ة الش وي 

حصة اجتم عية من بص2  0.600ر 

السيد  لف ئدة  حصة   170.000

م ضس   (( بت ض0خ  الخميري  امي8  (ة) 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819781.

(79I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LIEL شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي التوحيد، 

العم ضة )ر، الشقة 1 في الط بق 

السفلي، الدك ضات - 0000ر ف س 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر7196

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.LIEL :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

نق2   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع لحس ب الغير

- بعم ل متنوعة بو البن ء

- اإلستيراد و التصدير.

عنوا8 املقر االجتم عي : التوحيد، 

الط بق  في   1 الشقة  )ر،  العم ضة 

ف س  0000ر   - الدك ضات  السفلي، 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : مبروكي  الدين  صالح  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

مبروكي  الدين  صالح  السيد 
بنسليم 8   (1 زنقة   ( ضقم  عنوانه(ا) 

ف س  0000ر  ف س  الخميس  ظهر 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

مبروكي  الدين  صالح  السيد 
بنسليم 8   (1 زنقة   ( ضقم  عنوانه(ا) 

ف س  0000ر  ف س  الخميس  ظهر 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (( بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1898.

(80I

ELK.S TRANS

ELK.S TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ELK.S TRANS

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ELK.S TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 187 ش ضع 

املق ومة اق مة AFA الط بق الث ني 

الشقة )) الداضالبير ء املغرب - 

0000) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7915ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELK.S  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.TRANS

غرض الشركة بإيج ز : نق2 الدولي 

للبر ئع.

عنوا8 املقر االجتم عي : 187 ش ضع 

الث ني  الط بق   AFA اق مة  املق ومة 

 - املغرب  الداضالبير ء   (( الشقة 

0000) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الق ضي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الق ضي  سعيد  السيد 

الداضالبير ء   (0000 الداضالبير ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الق ضي  سعيد  السيد 

الداضالبير ء   (0000 الداضالبير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819110.

(81I

FRIGO APPLE CITY

FRIGO APPLE CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FRIGO APPLE CITY

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 TIMAHDITE ، 53100، AZROU

MAROC

FRIGO APPLE CITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 

اإلداضي تمحريت - 100ر5 

تمحريت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر171

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRIGO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. APPLE CITY
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غرض الشركة بإيج ز : 
جميع عملي ت التطو0ر العق ضي؛

وشراء  وتطو0ر  وبيع  تأجير 
العق ضات؛

شراء وبيع األضا�صي والشقق؛
بعم ل البن ء؛

الزضاعة؛
تخز0ن وتبريد الخرر والفواكه ؛

تشغي2 املخ ز8 املبردة؛
بو  املغربية  الشرك ت  تمثي2 

األجنبية ذات الغرض املم ث2؛.
الحي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
100ر5   - تمحريت  اإلداضي 

تمحريت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
2.000.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 (0.000  : السيد الحسن الغرفي 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغرفي عنوانه(ا)  الحسن  السيد 
تجزئة عي8 بغب ل بحداف   619 ضقم 

بزضو 100ر5 بزضو املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغرفي عنوانه(ا)  الحسن  السيد 
تجزئة عي8 بغب ل بحداف   619 ضقم 

بزضو 100ر5 بزضو املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بت ض0خ  ب زضو  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 56.
(8(I

BIG ACCOUNTING

TANGER CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،5(/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
TANGER CORPORATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بالس 
ضوداني ش ضع عبد هللا الهبطي عم ضة 

القدس ضقم 8ر - 90000 طنجة 
املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.85011
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (019 شتنبر   10 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 50 (ة) حسن ز0 د  تفو0ت السيد 
حصة اجتم عية من بص2 50 حصة 
لف ئدة السيد (ة) محمد بفقير بت ض0خ 

10 شتنبر 019).
سعيد  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 
50 حصة اجتم عية من بص2  علمي 
50 حصة لف ئدة السيد (ة) اللة آمنة 
شتنبر   10 بت ض0خ  علوي  اسم عيلي 

.(019
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   10 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

019) تحت ضقم 6661.
Iر8)

BIG ACCOUNTING

TANGER CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،5(/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
TANGER CORPORATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بالص 

الروداني ش ضع بن عبد اهللا الهبطي 
عم ضة القدس ضقم 8ر - 90000 

طنجة املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.85011

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
ضفع  تم   (0(1 ببر20  ر1  في  املؤضخ 
ضبسم ل الشركة بمبلغ قدضه »90.000 
إلى  دضهم«   10.000« بي من  دضهم« 

»100.000 دضهم« عن طر0ق : تقديم 
حصص نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   (0 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم رر6ر.
(88I

sacompta sarl au

CHARFI FRERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au
88) ش ضع الجيش امللكي ميسوض ، 

50)رر، ميسوض املغرب
CHARFI FRERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 
الجرف الحمر والد سيدي ز0 8 
تس ف بوط ط الح ج تيس ف - 
ر)ررر اوط ط الح ج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1ر1)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHARFI FRERE
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
النق2   + الغير  لحس ب  البر ئع 

الدولي+ اإليراد و التصدير.
دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الجرف الحمر والد سيدي ز0 8 تس ف 
ر)ررر   - تيس ف  الح ج  بوط ط 

اوط ط الح ج املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الش ضفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الش ضفي عنوانه(ا)  السيد محمد 

دواض الجرف الحمر والد سيدي ز0 8 

تس ف بوط ط الح ج تيس ف ر)ررر 

اوط ط الح ج املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الش ضفي عنوانه(ا)  السيد محمد 

دواض الجرف الحمر والد سيدي ز0 8 

تس ف بوط ط الح ج تيس ف ر)ررر 

اوط ط الح ج املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 49/2022.

(85I

HORICOM

HAJJIOUI ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

HAJJIOUI ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املنتزه ) تجزئة ضقم ر88 الط بق 

األض�صي ايت والل - 50000 مكن س 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55885

 09 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HAJJIOUI ISKANE
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق  ر88  ضقم  تجزئة   ( املنتزه 
مكن س   50000  - األض�صي ايت والل 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 800.000.) 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ح جيوي محمد عنوانه(ا) 
 1(9 تجزئة ض0 ض اإلسم عيلية ضقم 
الط بق السفلي ايت والل عي8 عرمة 

50000 مكن س املغرب.
السالم  عبد  ح جيوي  السيد 
الرم2  الب عيش  دواض  عنوانه(ا) 

الدخيسة 50000 مكن س املغرب.
العز0ز  عبد  ح جيوي  السيد 
 1 10 النصر  95 زنقة  عنوانه(ا) ضقم 

50000 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ح جيوي محمد عنوانه(ا) 
 1(9 تجزئة ض0 ض اإلسم عيلية ضقم 
الط بق السفلي ايت والل عي8 عرمة 

50000 مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 80)1.
(86I

(BUTEC SARL (A.U

MORO COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

(BUTEC SARL (A.U
 18RUE AMR IBN AL-ASS, 4ème
 ETAGE N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MORO COIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9) زنقة 
عمر ابن الع ص الط بق ر ضقم 6) 

طنجة - 00)90 طنجة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
9ر)88.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( ين ير   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :
 HASSAN (ة)  السيد  تفو0ت 
NEJMI 1.000 حصة اجتم عية من 
بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 
ين ير   17 بت ض0خ   MOUNIR NEJMI

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 50796).

(87I

STE GEF GESTION SARL AU

 STE RIAD FENAR رياض قينار
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE
 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 STE RIAD FENAR ض0 ض قين ض
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سع دة 

9 بن ء ضقم 01ر-29H الط بق 
السفلي شقة ضقم 5 عملية داض 

سع دة كودي ت لعبيد جليز - 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8(01

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ض0 ض   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. STE RIAD FENAR SARL قين ض

بيت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الري فة.

عنوا8 املقر االجتم عي : سع دة 9 
الط بق السفلي   301-29H ضقم  بن ء 

شقة ضقم 5 عملية داض سع دة كودي ت 

لعبيد جليز - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد فين ضت كريستوف اندضي 

 100 بقيمة  حصة   890  : ضوبيرث 

دضهم للحصة .

فين ضت  ابو  دش ييس  السيدة 

 510  : فرونسواز  قردض0ك  لوضونص 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد فين ضت كريستوف اندضي 

طر0ق س نت   671 ضوبيرث عنوانه(ا) 

 80000 موجيبس   06(50 برتيليمي 

فرنس  فرنس  .

فين ضت  ابو  دش ييس  السيدة 

فرونسواز  قردض0ك  لوضونص 
ليموبير  دي  15زنقة  عنوانه(ا) 

77700 80000 م جني لو هونجر0ف 

فرنس  .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

فين ضت  ابو  دش ييس  السيدة 

فرونسواز  قردض0ك  لوضونص 
ليموبير  دي  15زنقة  عنوانه(ا) 

77700 80000 م جني لو هونجر0ف 

فرنس  .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0)88ر1.

(88I

النملي عبد العز0ز

عزيزة كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

النملي عبد العز0ز
مك تب ض0 ض السالم تجزئة املط حن 

االدضيسية ش ضع الجيش امللكي 
الط بق 8 مكتب 16 ، 0000ر، ف س 

املغرب
عز0زة ك ش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم )، 
تجزئة اليوسفية، املرجة، ف س - 

0000ر ف س املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر6889.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 07 م ضس  املؤضخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  ك ش  عز0زة 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
تجزئة   ،( ضقم  اإلجتم عي  مقره  
0000ر   - ف س  املرجة،  اليوسفية، 
عن  اللتوقف  نتيجة  املغرب  ف س 

مزاولة النش ط.
و عي8:

و  املنتصر  عز0زة  السيد(ة) 
تجزئة  8ر)/ك)،  عنوانه(ا) 
الحديقة، تغ ت 0000ر ف س املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 ،( وفي ضقم   (0(( فبراير   07 بت ض0خ 
 - ف س  املرجة،  اليوسفية،  تجزئة 

000ر ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 61)1.

(89I
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FITO GEST

الحرشاوي اخوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

الحرش وي اخوا8 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5) ت ضكة 

الزداغية مراكش - 0)801 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(6819

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (007 ين ير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

الحرش وي اخوا8.

مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء واألشغ ل العمومية.

عنوا8 املقر االجتم عي : 5) ت ضكة 

مراكش   801(0  - الزداغية مراكش 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 10.000,00 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (00  : الحرش وي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

 (00  : الحرش وي  مراد  السيد 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

 : الحرش وي  الدين  نوض  السيد 

00) حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

 (00  : الحرش وي  ضفيق  السيد 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

 (00  : السيد ابراهيم الحرش وي 
حصة بقيمة 10 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحرش وي  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 5) ت ضكة الزداغية 0)801 

مراكش املغرب.
السيد مراد الحرش وي عنوانه(ا) 
مراكش   801(0 الزداغية  ت ضكة   (5

املغرب.
الحرش وي  الدين  نوض  السيد 
عنوانه(ا) 5) ت ضكة الزداغية 0)801 

مراكش املغرب.
السيد ضفيق الحرش وي عنوانه(ا) 
مراكش   801(0 الزداغية  ت ضكة   (5

املغرب.
الحرش وي  ابراهيم  السيد 
عنوانه(ا) 5) ت ضكة الزداغية 0)801 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحرش وي  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 5) ت ضكة الزداغية 0)801 

مراكش املغرب
الحرش وي  الدين  نوض  السيد 
عنوانه(ا) 5) ت ضكة الزداغية 0)801 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

007) تحت ضقم 5868))1.

(90I

LEADER FINANCE

BARAKA GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 BARAKA GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي فيال ضقم 

5ر ش ضع بسك ل حي الصن عي جليز 

مراكش - 80000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر1)8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. BARAKA GESTION

تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفن دق .

: فيال ضقم  عنوا8 املقر االجتم عي 

ش ضع بسك ل حي الصن عي جليز  5ر 

مراكش - 80000 مراكش املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : سفي 8  بركة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  سفي 8  بركة  السيد 

تركة   1 ضقم  تركة  بس تي8  تجزئة 

مراكش 80000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سفي 8  بركة  السيد 

تركة   1 ضقم  تركة  بس تي8  تجزئة 

مراكش 80000 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6ر88ر1.

(91I

BIG ACCOUNTING

TANGER CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،5(/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
TANGER CORPORATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بالص 

الروداني ش ضع بن عبد اهللا الهبطي 
عم ضة القدس ضقم 8ر - 90000 

طنجة املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.85011

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(1 ببر20   15 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
»100.000 دضهم« بي من »100.000 
عن  دضهم«   (00.000« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   (( بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 6ر7ر.
(9(I

ETS COMPTA HOUSE

TYA FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

TYA FRERE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي اعو0ر 
سيدي يحيى اس عد خنيفرة - 

58000 خنيفرة املغرب.
توسيع نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1877
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بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبراير   18 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
-واع دة  فالحية  مزاضع  انش ء 

تشجير االشج ض و النب ت ت .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بخنيفرة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 6ر1.
Iر9)

AMAL BENJELLOUN

زكاري ملتسرفيس
إعال8 متعدد القراضات

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

زك ضي ملتسرفيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 
موالي الحسن بن املهدي - كلم - 
رفيال الزكري طر0ق طنجة - قب لة 
إعدادية 6نونبر - 000ر9 تطوا8 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.(8805

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
بيع 1000 حصة في الشركة من طرف 
ص حبه  السيد الدكس سيدي عبد 

هللا لف ئدة السيد زك ضي ضضوا8
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
استق لة السيد الدكس سيدي عبد 
هللا من منصب مسير الشركة و تعيي8 

السيد زك ضي ضضوا8
على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 
تغيير االسم التج ضي للشركة  م يلي: 
زك ضي  إلى  بليس  ك ش  الدكس  من 

ملتسرفيس 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :( ضقم  بند 
زك ضي  إسم  الشركة  تتخذ  م يلي: 
85من  البند  ينص  ملتسرفيس. 

الق نو8 95ـ........
بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 
زك ضي  السيد  الوحيد  الشر0ك  ق م 
من  دضهم   100000 بجلب  ضضوا8 

بج2 تكو0ن ضبسم ل الشركة.
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
توزع حصص الشركة الب لغة 1000 
ذلك  و  الوحيد  الشر0ك  على  حصة 
 : ضضوا8  زك ضي  ـ   : الت لية  ب لنسب 

 1000
على  ينص  الذي   :16 ضقم  بند 
منذ اليوم يعي8 السيد زك ضي  م يلي: 
ضضوا8 مسيرا وحيدا للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 919.
(98I

centre d’affaires sicilia

 M.W SHOP COMMERCIALE
MIDO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

 M.W SHOP COMMERCIALE
MIDO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 01 

مكرض ج غ ب 5) حي الر0 ض اسفي - 
86000 اسفي املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5ر91.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تقرض ح2  0) دجنبر  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 M.W SHOP COMMERCIALE
MIDO مبلغ ضبسم له  90.000 دضهم 
 01 ضقم  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
مكرض ج غ ب 5) حي الر0 ض اسفي - 
86000 اسفي املغرب نتيجة ل : ازمة 

كوضون .

 01 و حدد مقر التصفية ب ضقم 
5) حي الر0 ض اسفي  مكرض ج غ ب 

- 86000 اسفي املغرب. 
و عي8:

مهدي ب كر و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
زنقة عبد  ر10  عم ضة الفردوس ضقم 
اسفي املغرب   86000 املومن اسفي 

كمصفي (ة) للشركة.
و  ضوص في  وجدا8  السيد(ة) 
 (5 مكرض ج غ ب   01 ضقم  عنوانه(ا) 
اسفي   86000 اسفي  الر0 ض  حي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (0 بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 65.
(95I

DARAA AUDIT

DECOSTORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، الداض البير ء املغرب
DECOSTORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحر0ة الط بق ر شقة 5 - - 0000) 
الداض البير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.895(77
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تعيي8   (0(( م ضس   (8 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

ديرموسر سرك 8 كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 6)8198.
(96I

sacompta sarl au

SOCIETE POOL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

88) ش ضع الجيش امللكي ميسوض ، 

50)رر، ميسوض املغرب

SOCIETE POOL FOOD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بوالد 

سيدي بولعالم ميسوض - 50)رر 

ميسوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(1(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. SOCIETE POOL FOOD

مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نق2   + سي حي  و  ض0 �صي  فر ء   +

البر ئع لحس ب الغير.

بوالد   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

50)رر   - ميسوض  بولعالم  سيدي 

ميسوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الحق بولعالم : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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بولعالم  الحق  عبد  السيد 
الخ مس  محمد  ش ضع  عنوانه(ا) 

50)رر ميسوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بولعالم  الحق  عبد  السيد 
الخ مس  محمد  ش ضع  عنوانه(ا) 

50)رر ميسوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 47/2022.
(97I

CSN MAROC

BELLAAMIM TOUR
إعال8 متعدد القراضات

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

BELLAAMIM TOUR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

محمد الخ مس معرض 19) عم ضة 
ي سمي8 7 مكتب 8 - 80000 مراكش 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.77859

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
ب عت السيدة بلعميم حن 8 للسيد 
الحصص  جميع   ، حسن  العسري 
املسم ة  الشركة  في  له  اململوكة 
حصة   BELLAMIM TOUR 1000
على  املوافقة  يقرض  الع م  الجمع 
1000 حصة للسيدة بلعميم  تحو20 
العسري  السيد  وبصبح   ، حن 8 

حسن م لك 1000 حصة.
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
ب ع السيد العسري حسن إلى السيد 
ن يت اغرام مصطفى 50) حصة وإلى 
حصة   (50 سفي 8  بوتك ضة  السيد 

الشركة  في  له  اململوكة  األسهم  في 
 HMS RED PRESTIGEاملسم ة
اغرام  ن يت  السيد  بصبح   ،  SARL
سفي 8  بوتك ضة  والسيد  مصطفى 

م لكي8 لـ 500 حصة.
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
السيدة  استق لة  الشرك ء  يقب2 
كمسيرة  منصبه   من  حن 8  بلعميم 
وتعيي8 السيد العسري حسن كمسير 

جديد.
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
تغيير اسم الشركة من  قرض الشرك ء 
إلى   BELLAAMIM TOUR شركة 

.HMS RED PRESTIGE
قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 
الق نوني  الشك2  تغيير  الشرك ء  قرض 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إلى  الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
قراض ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 
املسج2  املكتب  نق2  الشرك ء  قرض 
للشركة من املقر الس بق ش ضع محمد 
الخ مس معرض 19) عم ضة ي سمي8 
8 مراكش إلى املقر الجديد:  7 مكتب 
مكتب ضقم 17 الك ئن ب لط بق الث لث 
 ،  ( املسيرة  العطفة  األعم ل  مركز 

بمراكش.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  تشكي2  يتم 
م لك   ، بدن ه  املوقع  بي8  محدودة 
األسهم التي تم إنش ؤه  بدن ه وتلك 
والتي   ، إنش ؤه  الحًق   يتم  قد  التي 
ستحكمه  القواني8 واللوائح الس ض0ة 
بصيغته   5-96 الق نو8  سيم   وال 
99- عدد  الق نو8  بموجب  املعدلة 

 1-99-328 ضقم  ب لظهير  الص دض   8(
وكذلك   1999 ديسمبر  0ر  املؤضخ 

بموجب هذه األنظمة.
بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
 HMS RED« هو:  الشركة  اسم 
يجب ب8 تشير األعم ل   »PRESTIGE
الشركة  عن  الص دضة  واملستندات 
وال   ، ث لثة  ألطراف  واملخصصة 
واإلعالن ت  والفواتير  الرس ئ2  سيم  

اسم  إلى   ، املختلفة  واملطبوع ت 

على  متبوًع   بو    
ً
مسبوق  ، الشركة 

 »SARL« بذكر  الفوض وبشك2 مقروء 

واملكتب  امل ل  ضبس  مبلغ  بي 8  في 

السج2  في  القيد  وضقم  املسج2 

التج ضي. 

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

املقر الرئي�صي ث بت في: مكتب ضقم 17 

الك ئن ب لط بق الث لث مركز األعم ل 

العطفة املسيرة ) مراكش.يجوز نقله  

إلى بي مك 8 آخر في نفس املح فظة 

بو املق طعة بقراض بسيط من اإلداضة 

الجمعية  قب2  التصديق من  ضهن    ،

العمومية الت لية وفي بي مك 8 آخر 

بعد القراض غير الع دي للشرك ء.

بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

س هم الشرك ء السيد العسري حسن 

والسيد ن يت اغرام مصطفى والسيد 

بوتك ضة سفي 8 في الشركة نقًدا بمبلغ 

100.000 دضهم.

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

 100.000 الشركة  م ل  ضبس  يبلغ 

وهي  دضهم).  بلف  (م ئة  دضهم 

حصة  (بلف)   1000 إلى  مقسمة 

مكتتبة   ، دضهم للحصة   100 بقيمة 

من  ب لك م2  مدفوعة   ، ب لك م2 

مملوكة  وجميعه    ، الشرك ء  قب2 

حسن  العسري  السيد  للشرك ء: 

5000.00دضهم  بمبلغ  حصة   500

مصطفى50)  اغرام  ن يت  السيد 

حصة بمبلغ 5000.00) دضهم السيد 

BOUTGARA SOFIANE 250 سهم 

 1000 دضهم مجموع   (5000.00 بو: 

يصرح  100000.00دضهم  حصة 

مكتتبة  الحصص  هذه  ب8  الشرك ء 

وب8  ب لك م2  ومدفوعة  ب لك م2 

تخصيص الحصص املذكوضة بعاله 

تم وفًق  ملس همته  نقًدا.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9696.

(98I

sabahinfo

شركة حنيني كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

شركة حنيني ك ش شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

العزابة دائرة سيدي الحط ب - 

000ر8 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9ر51

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

حنيني ك ش .

بداء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مع مالت الدفع .

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - الحط ب  سيدي  دائرة  العزابة 

000ر8 قلعة السراغنة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الفت ح حنيني : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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حنيني  الفت ح  عبد  السيد 

سيدي  العزابة  دواض  عنوانه(ا) 

قلعة  000ر8  القلعة  الحط ب 

السراغنة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حنيني  الفت ح  عبد  السيد 

سيدي  العزابة  دواض  عنوانه(ا) 

قلعة  000ر8  القلعة  الحط ب 

السراغنة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بت ض0خ 8) 

م ضس ))0) تحت ضقم 138/2022.

(99I

زوبير بوتغم س

STE LAAMARTI PLAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

زوبير بوتغم س

اكنول املركز ت زة ، 5050ر، ت زة 

املغرب

STE LAAMARTI PLAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الزهراء 

عم ضة 9 7)1-ر ت زة - 5000ر ت زة 

املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.6805

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 07 م ضس ))0) تم تحو20 

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

ت زة   127-3  9 عم ضة  »الزهراء  من 

»دواض  إلى  املغرب«  ت زة  5000ر   -

ت زة  5000ر   - ت زة  اكنول  تزضوتي8 

املغرب ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 158.

00Iر

SOBEGEST

STE ARCHI SMIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE ARCHI SMIRES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 58 

الط بق الخ مس عم ضة د السماللية 
- 80000 مراكش املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر9667.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 11 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
د  الخ مس عم ضة  الط بق   58 »ضقم 
السماللية - 80000 مراكش املغرب« 
بكر  ببو  ش ضع   11 »موضاطوضي  إلى 
11الط بق  ضقم  الشقة  الصديق 
مراكش   80000  - جليز  الث لث 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 95)ر.
01Iر

FACE FIDUCIAIRE

IMEZR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
09) ش ضع مصطفى املعني الط بق 

الث لث ضقم 6 ، 0ر01)، الداض 
البير ء املغرب

IMEZR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 01) ش ضع 
مصطفي املع ني ط ) ش 9 - 0ر01) 

الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8587ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.IMEZR
م سك   : بإيج ز  الشركة  غرض 
االستقص ئية  الدضاس ت  مكتب 
التركيب ت  ،مق ول  واألبح ت 

الكهرب ئية.
عنوا8 املقر االجتم عي : 01) ش ضع 
مصطفي املع ني ط ) ش 9 - 0ر01) 

الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : السيد الزضايدي املصطفى 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : بمينة  بولجيد  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املصطفى  الزضايدي  السيد 
م  البرنو�صي  ض0 ض  اق مة  عنوانه(ا) 
اه2 الغالم   19 ضقم   6 عم ضة   10 س 
الداضالبير ء   (0000 البير ء 

املغرب.
عنوانه(ا)  بولجيد  بمينة  السيدة 
املع ض0ف  ر  ط  منير  ابن  زنقة   87
الداضالبير ء   (0000 البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  الزضايدي  السيد 
م  البرنو�صي  ض0 ض  اق مة  عنوانه(ا) 
اه2 الغالم   19 ضقم   6 عم ضة   10 س 
الداضالبير ء   (0000 البير ء 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.
I)0ر

BMP BUSINESS CONSTRUCTION

 BMP BUSINESS
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 BMP BUSINESS
CONSTRUCTION

78 زنقة محمد العلوي م ق الداض 
البير ء ، 0000)، الداض البير ء 

املغرب
 BMP BUSINESS

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الهدى 9 ش ضع عمر بن الخط ب 

عم ضة ز0نب ب ضقم 9 سيدي مومن 
البير ء - 0000) الداض البير ء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر888ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BMP  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. BUSINESS CONSTRUCTION
خدمة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتخصصة.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الهدى 9 ش ضع عمر بن الخط ب عم ضة 
ز0نب ب ضقم 9 سيدي مومن البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب .
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد سفي 8 التون�صي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سفي 8 التون�صي عنوانه(ا) 

تجزئة الهدى ش ضع محمد بلفر0جج 

مومن  سيدي   ( ضقم   178 عم ضة 

البير ء  الداض   (0000 البير ء 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفي 8 التون�صي عنوانه(ا) 

تجزئة الهدى ش ضع محمد بلفر0جج 

مومن  سيدي   ( ضقم   178 عم ضة 

البير ء  الداض   (0000 البير ء 

املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0ر118.

Iر0ر

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AZARO CAFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم ضة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

00ر86، اليوسفية املغرب

AZARO CAFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الفردوس تجزئة التيسير عم ضة 

E مح2 ضقم 01 و 09 حي املس ض - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8185

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.AZARO CAFE

غرض الشركة بإيج ز : مقهى

سن ك.

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 E عم ضة  التيسير  تجزئة  الفردوس 

 - املس ض  حي   09 و   01 ضقم  مح2 

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : علفي  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  علفي  توفيق  السيد 

ابواب مراكش منطقة 0) عم ضة رر1 

الشقة 0) 80000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  علفي  توفيق  السيد 

ابواب مراكش منطقة 0) عم ضة رر1 

الشقة 0) 80000 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )59ر.

08Iر

IBK Consulting

IBE GESTION
إعال8 متعدد القراضات

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

IBE GESTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: شقة ضقم 

108 عم ضة ) اق مة اكدال حي تليال 

اك دير - 80650 اك دير املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.8(855

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   0( املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصص(خمسم ئة  جميع  تفو0ت 

 UNIVERSAL الشركة  حصة) 

السيد  ممثله    MASTER GROUP

للسيداخص �صي  عمرا8  بو0قي8 

الحسي8 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

مواءمة الق نو8 األس �صي

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

س هم السيد اخص �صي الحسي8 ب 

دضهم و مجموع الراسم ل   100000

هو 100000

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

دضهم   100000 الشركة  ضاسم ل 

مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 100 

للحصة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر10911.

05Iر

ACCURCONSULTING

STE SEMHANI TOURS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب

 STE SEMHANI TOURS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي توطي8: 

العم ضة 1 الط بق ر الشقة ضقم 5 

مجمع الفردوس خر0بكة - 5000) 

خر0بكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SEMHANI TOURS

النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نق2  الغير،  لحس ب  املدض�صي 

الغير,بعم ل  لحس ب  املستخدمي8 

بخرى بو البن ء..

توطي8:   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 5 ضقم  الشقة  ر  الط بق   1 العم ضة 

 (5000  - خر0بكة  الفردوس  مجمع 

خر0بكة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : سمح ني  بيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بيوب سمح ني  السيد 

)9 بلوك 09 ش 01 الز0تونة خر0بكة 

5000) خر0بكة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بيوب سمح ني  السيد 

)9 بلوك 09 ش 01 الز0تونة خر0بكة 

5000) خر0بكة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 87).

06Iر

ETS COMPTA HOUSE

ICHSAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ICHSAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

الت ني ش ضع محمد الخ مس 

تغس لي8 القب ب خنيفرة - 58000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8(77

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ICHSAF

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

لحس ب  البر ئع  -نق2  املختلفة 

الغير.

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الت ني ش ضع محمد الخ مس تغس لي8 

خنيفرة   58000  - خنيفرة  القب ب 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 10.000  : زايد  اعيش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد اعيش زايد عنوانه(ا) 
6 خنيفرة  ضقم   ( النسيم تجزئة بدض 

58000 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد اعيش زايد عنوانه(ا) 
6 خنيفرة  ضقم   ( النسيم تجزئة بدض 

58000 خنيفرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  االبتدائية بخنيفرة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 9)1.

07Iر

IBK Consulting

AL FALEH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

AL FALEH IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق ر 
ب ) ضقم 18ر املنزه الشطر ر ش ضع 

الجيش امللكي اك دير - 0ر800 اك دير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
50969

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FALEH IMMOBILIER
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.
عنوا8 املقر االجتم عي : الط بق ر 
ر ش ضع  املنزه الشطر  18ر  ) ضقم  ب 
الجيش امللكي اك دير - 0ر800 اك دير 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ضشيد  بيرو0ن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  ضشيد  بيرو0ن  السيد 
اك دير   80080 اليغ اك دير   71 فيال 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ضشيد  بيرو0ن  السيد 
اك دير   80080 اليغ اك دير   71 فيال 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 109187.

08Iر

MON COMPTABLE SARL

TAHARA CONSULT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

MON COMPTABLE SARL

0) زنقة سجلم سة ، 60000، 

وجدة املغرب

TAHARA CONSULT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ظهر 

املحلة تجزئة الشهد االبيض ضقم 

718 - 60000 وجدة املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6081ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( )) م ضس  املؤضخ في 

ذات  شركة   TAHARA CONSULT

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 ضبسم له   مبلغ  الوحيد 

دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ظهر 

ضقم  االبيض  الشهد  تجزئة  املحلة 

وجدة املغرب نتيجة   60000  -  718

على  والتشطيب  النش ط  اليق ف 

السج2 التج ضي.

و عي8:

السيد(ة) ميزمير طوم س ش ضل بن 

جم 8 و عنوانه(ا) ظهر املحلة تجزئة 

 60000  718 ضقم  االبيض  الشهد 

وجدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ظهر  وفي   (0(( م ضس   (( بت ض0خ 

ضقم  االبيض  الشهد  تجزئة  املحلة 

718 - 60000 وجدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 806.

09Iر
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BAHAJJOUB

LILY ALEENA COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السع دة زنقة الكتبية ضقم 1 
اليوسفية ، 00ر86، اليوسفية 

املغرب
LILY ALEENA COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 85ر املس ض 
طر0ق اسفي 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8181

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LILY  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ALEENA COM
غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 

في التواص2 
النشر 

 تقديم الخدم ت .
85ر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مراكش   80000 املس ض طر0ق اسفي 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
ض0موند  ضاتو جولي ه جو8  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : فالنت ه 

دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ض0موند  ضاتو جولي ه جو8  السيد 
االطلس  حدائق  عنوانه(ا)  فالنت ه 
مراكش   80000 تحن وت  8ر)  ف5 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ض0موند  ضاتو جولي ه جو8  السيد 
االطلس  حدائق  عنوانه(ا)  فالنت ه 
مراكش   80000 تحن وت  8ر)  ف5 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8807ر1.

10Iر

مكتب التوثيق

ايدن فود بروسيسينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
مالءمة النظ م األس �صي للشركة

مكتب التوثيق
15 ش ضع العقيد العالم الط بق 

االول شقة ضقم 1 سيدي 
عثم 8 الداضالبير ء ، 0705)، 

الداضالبير ء املغرب
ايد8 فود بروسيسينغ »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ، زنقة 
الجنيد, تجزئة البير ء, دضج م, 
الط بق الس دس, شقة ضقم 68 - 

70ر0) الداضالبير ء املغرب.
»مالءمة النظ م األس �صي للشركة«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.(0(155
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 8) م ضس ))0)
األس �صي  النظ م  مالءمة  تقرض 
الق نو8:  مقتري ت  مع  للشركة 
تعيي8 السيد امي8 الخميري كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 719780.

11Iر

DARAA AUDIT

NZL AGROLIVE

إعال8 متعدد القراضات

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

0000)، الداض البير ء املغرب

NZL AGROLIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 10 زنقة 

الحر0ة الط بق ر شقة 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.5(0791

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 السيد محمد دادي كمسير   :

ث ني للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي  ر8:  ضقم  بند 

التقيد  عدم  سبي2  على   : م يلي: 

بأحك م امل دة 15 بعاله ، يتم تعيي8 م  

يلي مدير0ن مش ضكي8 للشركة لفترة 

 ، دادي  السيد دضيس  غير محدودة: 

مغربي ، ولد في 14/08/1982 ب لداض 

 8 و0قيم بإق مة بيال مدينة  البير ء 

فيال 10 ش ضع تطوا8 ح م2 للبط قة 

السيدة   ،  BK207937 الوطنية ضقم 

بم ل س جد عنوانه(ا) ش ضع العز0ز0ة 

البير ء  الداض   (0000 ك ليفوضني  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )8ر819.

I)1ر

ديوا8 االست ذ إحس 8 بنسودة

 AUDIT CONSEIL MAROC »

» AUDICOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ديوا8 االست ذ إحس 8 بنسودة

)) ش ضع عمر الخي م بوسجوض ، 

00)0)، الداضالبير ء املغرب

 AUDIT CONSEIL MAROC

AUDICOM « « شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 1 

مداض س 8 إكسپري - 0100) 

الداضالبير ء املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9855ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  06 شتنبر  املؤضخ في 

 AUDIT CONSEIL MAROC »

AUDICOM « شركة ذات املسؤولية 

 (50.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

 (0100  - إكسپري  س 8  مداض   1

لتوقف  نتيجة  املغرب  الداضالبير ء 

املرحوم  وف ة  مند  الشركة  نش ط 

محمد عبدالعظيم .

و عي8:

و  عبدالعظيم  س مية  السيد(ة) 

86 طه حسي8 ط5 ش10  عنوانه(ا) 

املغرب  الداضالبير ء   (0100 كوتي 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

مداض   1 وفي   (0(1 شتنبر   06 بت ض0خ 

س 8 إكسپري - 0100) الداضالبير ء 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818178.

Iر1ر
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اشرف مكتب : املح سبة و دضاسة املش ضيع و فض 

النزاع ت لالست ذ اسليم ني ب لرشيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :

 STE WORLD BEST SPORT 
ET ÉQUIPEMENTS SWBSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املح سبة و دضاسة 
املش ضيع و فض النزاع ت لالست ذ 
اسليم ني ب لرشيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :
ضقم 18 الط بق االول و الث ني زنقة 

موض0ت ني  الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 80، 000)5، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
 Ste World Best sport et 

équipements SWBSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 

ت كونيت زاكوضة - )8755 زاكوضة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1)8ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 World Best sport et équipements

. SWBSE
غرض الشركة بإيج ز :  
 Activités liées au sport
Salle de sport  

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 8755(  - زاكوضة  ت كونيت  املسيرة 

زاكوضة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة ن دية بنعبو : 100 حصة 
بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بنعبو  ن دية  السيدة 
 8755( حي املسيرة ت كونيت زاكوضة 

زاكوضة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنعبو  ن دية  السيدة 
 8755( حي املسيرة ت كونيت زاكوضة 

زاكوضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بزاكوضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر8.
18Iر

monde consulting

23D SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

monde consulting
٬766ش ضع محمد الس دس الط بق 

الت ني الداض البير ء ، 0550)، الداض 
البير ء املغرب

23D SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 99 
اق مة البدض مجموعة 11 الط بق 

الت ني شقة ضقم 7 عي8 السبع الداض 
البير ء تجزئة 99 اق مة البدض 
مجموعة 11 الط بق الت ني شقة 
ضقم 7 عي8 السبع الداض البير ء 

50)0) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)77ر5
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 23D  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SERVICES

بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

انش ءات البن ء.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

11 الط بق  99 اق مة البدض مجموعة 

7 عي8 السبع الداض  الت ني شقة ضقم 

البدض  اق مة   99 تجزئة  البير ء 

مجموعة 11 الط بق الت ني شقة ضقم 

 (0(50 7 عي8 السبع الداض البير ء 

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الرحيم علول : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد عبد الرحيم علول : 1000 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

علول  الرحيم  عبد  السيد 

امغيت  بني  السب عي  دواض  عنوانه(ا) 

 (8815 املحمدية  يخلف  بني 

املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

علول  الرحيم  عبد  السيد 

امغيت  بني  السب عي  دواض  عنوانه(ا) 

 (8815 املحمدية  يخلف  بني 

املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 8)8188.

15Iر

STE. FIDUKHAL

 SOCIETE LTF
PRODUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو0ت حصص

STE. FIDUKHAL
 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،
25000، KHOURIBGA MAROC
 SOCIETE LTF PRODUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 8 
تجزئة عي8 الشيخ ابي الجعد - 

5000) ابي الجعد املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.189

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :
البركي  لطيفة  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   (.800
 EGIL (ة) 000.ر حصة لف ئدة السيد
ODEGARD بت ض0خ )) م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  الجعد  ب بي  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 10.
16Iر

RD MONTAGE

RACINES CHAOUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

RD MONTAGE
 BD D›ANFA ETG 9 APT 91 96
 RES LE PRINTEMPS D›ANFA

 CASA ، 20000، CASABLANCA
MAROC

RACINES CHAOUIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 96 ش ضع 

انف  الط بق 09 الشقة ضقم 91 
اق مة ضبيع انف  - 0000)
 الداض البير ء املغرب.
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ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.885657

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم   (0(1 بكتوبر   18 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

»900.000 دضهم« بي من »100.000 

عن  دضهم«   1.000.000« إلى  دضهم« 

بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

بكتوبر 1)0) تحت ضقم )79705.

17Iر

PROXY FINANCE

 PHARMACIE AL FATH
TAMENSOURT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاو0ة ش ضع يعقوب املنصوض و ش ضع 

عالل الف �صي ، عم ضة ضقم 8) 

(فر ء الصفوة) ، الط بق الث لث ، 

مكتب ضقم ر) ، 80000، مراكش 

املغرب

 PHARMACIE AL FATH

TAMENSOURT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

مسلم تجزئة بوك ض الط بق الث لث 

الشقة 18 ب ب دك لة مراكش - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(1187

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 PHARMACIE AL FATH  :

.TAMENSOURT
غرض الشركة بإيج ز : صيدلية.

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الث لث  الط بق  بوك ض  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  دك لة  ب ب   18 الشقة 

80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : مرادي  بيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  مرادي  بيوب  السيد 
مراكش  71ر  ضقم  ب   ( املسيرة 

80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مرادي  بيوب  السيد 
مراكش  71ر  ضقم  ب   ( املسيرة 

80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   15 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 0778ر1.

18Iر

OUR EXPERT

PYRAMEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
PYRAMEDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 7 

تجزئة ضقم 99ر الحي الصن عي املس ض 
مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر0)8)1

 (8 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. PYRAMEDIC
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االجهزه واملستلزم ت الطبية.
 7 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
تجزئة ضقم 99ر الحي الصن عي املس ض 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد الب ضكة زكر0 ء : 80ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد ادم ض يوسف : 0رر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد عبد الفت ح بوالنيت : 0رر 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  زكر0 ء  الب ضكة  السيد 
 5 ضقم  الحم م  دضب  ايوب  سيدي 

مراكش 80000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  يوسف  ادم ض  السيد 
ض0 ض   16 الشقة  لحلو  املن ض  تجزئة 
مراكش   80000 مراكش  السالم 

املغرب.
بوالنيت  الفت ح  عبد  السيد 
ش ضع  الدشيرة  س حة  عنوانه(ا) 
الشهيد بوشراي  عم ضة الغيالني شقة 

01 العيو8 70000 العيو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زكر0 ء  الب ضكة  السيد 
 5 ضقم  الحم م  دضب  ايوب  سيدي 

مراكش 80000 مراكش املغرب

عنوانه(ا)  يوسف  ادم ض  السيد 
ض0 ض   16 الشقة  لحلو  املن ض  تجزئة 

مراكش   80000 مراكش  السالم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6)88ر1.

19Iر

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE ZARASEME SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

STE ZARASEME SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي بوالد 

ابراهيم زنقة ر1ر الن ظوض - 000)6 

الن ظوض املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.1(701

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 0ر م ضس  املؤضخ في 

STE ZARASEME SARL شركة ذات 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 

بوالد  حي  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 

 6(000 ر1ر الن ظوض -  ابراهيم زنقة 

تشطيب  نتيجة ل*  املغرب  الن ظوض 

كلي للشركة.

و عي8:
السيد(ة) ضشيد بغداد و عنوانه(ا) 

 6(000 انص ض  بني  مو�صى  سيدي 

الن ظوض املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

))0) وفي حي بوالد  0ر م ضس  بت ض0خ 

 6(000 ر1ر الن ظوض -  ابراهيم زنقة 

الن ظوض املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 510.

0I)ر

sofoget

REG PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
REG PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي القنيطرة 
)1 زنقة يعقوب منصوض مح2 ) - 

18000 القنيطرة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر7)6

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(1 دجنبر   17 في  املؤضخ 
 REG« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 PHARMACIE« إلى   »PHARMA

. »REGRAGUI IMANE SARL
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 90980.

1I)ر

FARAJ CONSEIL GESTION

ST IDAISSA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

ST IDAISSA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بلوك J ضقم 
)8 ، الط بق الث لث ، ديوض الحمر 
، يعقوب املنصوض الرب ط - 0)101 

الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1591(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ST  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. IDAISSA SARL AU
األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة 
مق ول في البن ء

 J بلوك   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ديوض   ، الث لث  الط بق   ،  8( ضقم   ،
 - الرب ط  املنصوض  يعقوب   ، الحمر 

0)101 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ادعي�صى  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد ادعي�صى عنوانه(ا) 
ب ب  خ ضج   89 ضقم  امل لقي  تجزئة 

سبتة 11000 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ادعي�صى عنوانه(ا) 
ب ب  خ ضج   89 ضقم  امل لقي  تجزئة 

سبتة 11000 سال املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ))8ر)1.
I))ر

 CENTRAL BUREAU ET FOURNITURE DU

MAROC

SOFAZ CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRAL BUREAU ET

FOURNITURE DU MAROC

 BD LALLA YACOUT 5EME 87

 ETG C/O CENTRE D’AFFAIRES

 LIBERTE 2 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

SOFAZ CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1 ش ضع 

س ض0ة بن زنيم - الدوض ر شقة ر 

 Rue 1( الداض البير ء - Palmier-

 Saria Ben Zounaim, Etg 3 Apprt

 3, Palmier - Casablanca 20000

الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر850ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFAZ :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.CONSULTING

توفير   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

والصي نة  التكنولوجية  الخدم ت 

وتسليم  واالستش ضات  والتدض0ب 

الح سوبية  املعدات  وتسو0ق 

واملكتبية؛

الحواسيب  وإداضة  تركيب   -

واملعدات املكتبية؛

واملواد  املنتج ت  جميع  بيع   --

االستهالكية ولوازم الح سوب ولوازم 

املك تب؛

- تطو0ر وتصميم ومع لجة جميع 

وخدم ت  الكمبيوتر  ملف ت  بنواع 

األعم ل ؛

قطع  وتصدير  واستيراد  شراء   -

غي ض الحواسيب واملك تب؛

وتشغي2  وإنش ء  واقتن ء  توزيع   

ب ألنشطة  يتعلق  تج ضي  عم2  بي 

املذكوضة بعاله ؛

شراء  ع مة؛  بصفة  التج ضة   -

وبيع واستيراد وتنقية وعبوض وتمثي2 

املنتج ت  لجميع  ووس طة  وعمولة 

واملواد واملواد الخ م والسلع من بي 

، بهدف الترو0ج  نوع ومن بي مصدض 

للك ئن املذكوض بعاله ؛.

)1 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

ر  شقة  ر  الدوض   - زنيم  بن  س ض0ة 

 Rue  1( البير ء  الداض   -  Palmier-

 Saria Ben Zounaim, Etg 3 Apprt

 3, Palmier - Casablanca 20000

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة زهرة بشوظ : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بشوظ  زهرة  السيدة 

نزك 8 – 18 بغسطس ضقم 60 املدينة 

الحسنية 80100 انزك 8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بشوظ  زهرة  السيدة 

نزك 8 – 18 بغسطس ضقم 60 املدينة 

الحسنية 80100 انزك 8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 11861.

Iر)ر
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OUTSOURCE EXPERTS

سافير كونساي
شركة املس همة

إنش ء فرع ت بع للشركة

OUTSOURCE EXPERTS

س حة املدينة عم ضة داضالفرح 1 

الط بق 8 ضقم 81 ، 90000، طنجة 

املغرب

س فير كونس ي شركة املس همة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 855 

برومن د دي اونكلي - 00)06 نيس 

فرنس .

إنش ء فرع ت بع للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر595)1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض   (0(1 بكتوبر   (7 في  املؤضخ 

تحت  للشركة  ت بع  فرع  إنش ء 

الك ئن  و  دير0كت  س فير  التسمية 

 ، ب لعنوا8 س حة ابراهيم الروداني 

زنقة ال سين  ، اق مة بيتهوفن الط بق 

طنجة   90000  -  8( ضقم  الث لث 

املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

فقيه عبد الصدق.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6ر9).

8I)ر

OUR EXPERT

ALUMINIUM ASNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ALUMINIUM ASNI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 7 

تجزئة 99ر الحي الصن عي املس ض 

مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8(09

 (( في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ALUMINIUM ASNI

نج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األملنيوم.

 7 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

املس ض  الصن عي  الحي  99ر  تجزئة 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد امواحد8 حسن 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد امواحد8 حسن عنوانه(ا) 

)0ر)8  حي تحن وت تحن وت الحوز 

تحن وت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امواحد8 حسن عنوانه(ا) 

)0ر)8  حي تحن وت تحن وت الحوز 

تحن وت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم رر88ر1.

5I)ر

سنتر دافير ا دوميسيلي سيو8 بلفوض

AMJAD IMMO 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

سنتر دافير ا دوميسيلي سيو8 بلفوض
اق مة سنترال ب ضك عم ضة د الط بق 

األول ضقم الشقة 8 املحمدة ، 
8800)، املحمدية املغرب

 amjad immo شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 67 

ش ضع عز0ز بالل الط بق الث ني 8 ر 
املع ض0ف الداض البير ء 0100) الداض 

البير ء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8009ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 amjad :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. immo
 ، بن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مطوض عق ضات.
 67  :  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ر  ش ضع عز0ز بالل الط بق الث ني 8 
املع ض0ف الداض البير ء 0100) الداض 

البير ء اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
الحش دي  محمد  �صي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحش دي  محمد  �صي  السيد 

املركز  مومن  تجزئة  عنوانه(ا) 

املحمدية   ( ط بق  ر  التج ضي شقة 

0500) املحمدية اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحش دي  محمد  �صي  السيد 

املركز  مومن  تجزئة  عنوانه(ا) 

املحمدية   ( ط بق  ر  التج ضي شقة 

0500) املحمدية اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 5ر8190.

6I)ر

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 DOMAINE TAFILALT DES

PALMIERS
إعال8 متعدد القراضات

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

ش ضع الجيش امللكي اق مة ايم 8 

الط بق 5 ضقم 9 تطوا8 ، 000ر9، 

تطوا8 املغرب

 DOMAINE TAFILALT DES

PALMIERS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: شقة 1 

الط بق االول عم ضة 8ر حي السالم - 

51100 عي8 ت وجط ت املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

6915ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (5 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

للس دة:  االجتم عية  الحصص  بيع 

جواد املنصوضي، علي ت جونت و نوض 

الس دة:  لف ئدة  البوشيخي  الدين 

ع ئشة  الصغير،  الدبدي  محمد 
و  الصغير  الدبدي  ضض   محفوظ، 

ن دضالدبدي الصغير .
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على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

السيد  املسيرين  استق لة  م يلي: 

جواد املنصوضي و السيد نوض الدين 

البوشيخي 

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 السيد ض0ر  الدبدي الصغير 

كمسير وحيد للشركة 

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20 

العنوا8 الح لي الى مدينة تطوا8 حي 

طو0بلة ش ضع واد ت نسيفت ضقم 67

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

االجتم عي:  املقر   :  8 ضقم  بند 

تعيي8  تم  م يلي:  على  ينص  الذي 

ب لعنوا8  للشركة  االجتم عي  املقر 

تطوا8 حي طو0بلة ش ضع واد   : الت لي 

ت نسيفت ضقم 67. و الب قي دو8 تغيير. 

الذي  املس همة:   :6 ضقم  بند 

الشرك ء  مس همة  م يلي:  على  ينص 

محمد  السيد   : الشركة  ضبسم ل  في 

دضهم،   8000 الصغير  الدبدي 

 1000 محفوظ  ع ئشة  السيدة 

السيد ض0ر  الدبدي الصغير  دضهم، 

الدبدي  ن دض  السيد  دضهم،   500

الصغير 500 دضهم
بند ضقم 7: ضبسم ل الشركة: الذي 

تم تحديد ضبسم ل  ينص على م يلي: 

الشركة في مبلغ و قدضه عشرة االف 
ضهم مقسمة اال م ئة سهم من فئة 

عشرة دضاهم لك2 سهم و مرقمة من 

لف ئدة  جميعه   محرضة   100 الى   1

السيد  ك لت لي:  موزعة  و  الشرك ء 

حصة،   80 الصغير  الدبدي  محمد 

السيدة ع ئشة محفوظ 10 حصص، 

 5 الصغير  الدبدي  ض0ر   السيد 

حصص، السيد ن دض الدبدي الصغير 

5 حصص.

بند ضقم 16: التسيير: الذي ينص 

من  الشركة  تسيير  يتم  م يلي:  على 

طرف السيد ض0ر  الدبدي الصغير 

. و ال يتم االخد بصحة بأي وثيقة اال 

الدبدي  ض0ر   السيد  املسير  بتوقيع 

الصغير. و الب قي دو8 تغيير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 79)1.

7I)ر

املس وي

MORALUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

املس وي
10 عم ضة غنينو شقة 17 زنقة ببو 

الطيب املتنبي ، 0000ر، ف س 
املغرب

MORALUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 
بوالد امعال الجم عة الحرر0ة عي8 

الشقف - 0000ر ف س املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
09ر57.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(1 ين ير   (8 املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
MORALUP مبلغ ضبسم له  100.000 
اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
الحرر0ة  الجم عة  امعال  بوالد  دواض 
0000ر ف س املغرب   - عي8 الشقف 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة.
دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بوالد امعال الجم عة الحرر0ة عي8 

الشقف - 000ر ف س املغرب. 
و عي8:

و  الط هر  اللوم ني  السيد(ة) 
08 زنقة زموض ش ضع  الرقم  عنوانه(ا) 
فريلة ر طر0ق عي8 الشقف 0000ر 

ف س املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم ر)15.

8I)ر

kads location

KADS LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kads location
تجزئة ض0 ض اهال ر ضقم 91ر ، 

90000، طنجة املغرب
KADS LOCATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
ض0 ض اهال ر ضقم 91ر - 90000 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر580)1
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KADS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. LOCATION
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق .
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 90000  - 91ر  ضقم  ر  اهال  ض0 ض 

طنجة املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : قدوض0ن  مجيد  السيد 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  قدوض0ن  مجيد  السيد 
تجزئة ض0 ض اهال ر ضقم 91ر 90000 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الته مي  الوزاني  يوسف  السيد 
عنوانه(ا) حي العز0ف ت زنقة 88 ضقم 

)ر 90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 71))5).

9I)ر

AUDICOF GROUP

LES COURLIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AUDICOF GROUP

 Immeuble office ghandi, ,(6ر

 bd ghandi, 3 ème étage, N°9

Casablanca ، 20000، الداض 

البير ء املغرب

LES COURLIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10، ش ضع 

الحر0ة، الط بق ر، ضقم 6، الداض 

البير ء - 0000) الداض البير ء 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

57751ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

املؤضخ في ر0 يوليوز 0)0) تقرض ح2 

 LES شركة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000 مبلغ ضبسم له    COURLIS

 ،10 دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 
 ،6 ضقم  ر،  الط بق  الحر0ة،  ش ضع 

الداض البير ء - 0000) الداض البير ء 

عدم القدضة على   : املغرب نتيجة ل 

تمو20 النش ط التج ضي.

و حدد مقر التصفية ب 10، ش ضع 
الداض   ،6 ضقم  ر،  الط بق  الحر0ة، 

البير ء  الداض   (0000  - البير ء 

املغرب. 

و عي8:

و  بولرب ح  هش م  السيد(ة) 

مجمع  السفراء،  إق مة  عنوانه(ا) 

عي8   ،7B فيلال  السنية،  داض  سكني 

 (0000 الدي ب، بنف ، الداض البير ء 

(ة)  كمصفي  املغرب  البير ء  الداض 

للشركة.
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وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : اليوجد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ين ير ))0) تحت ضقم 1009.

0Iرر

CWA MOROCCO

DEKRA INSPECTION
إعال8 متعدد القراضات

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوضي حي كوتيي، 
0060)، الداض البير ء املغرب

DEKRA INSPECTION »شركة 
املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 18، زنقة 
سكينة بنت الحسي8، بلفدير - 
00ر0) الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر8))1.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 1ر م ي 019)
تم اتخ ذ القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
ض0ميت   ه دي  السيد  عزل  م يلي: 
والسيد بلكسندض الب س من مه مهم 

كمتصرفي8 ب لشركة 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
الخملي�صي،  عم د  السيد  تعيي8 
مغربي   ،22/12/1977 ب  املولود 

الجنسية، كمتصرف ب لشركة 
على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 
م يلي: تعيي8 السيدة ك ضولي8 بندض0ه، 
فرن�صي   ،20/11/1972 ب  املولودة 

الجنسية، كمتصرف ب لشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 0: الذي ينص على م يلي: 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم )81978.

1Iرر

CWA MOROCCO

DEKRA INSPECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مراقبي الحس ب ت

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوضي حي كوتيي، 

0060)، الداض البير ء املغرب

DEKRA INSPECTION »شركة 

املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 18، زنقة 

سكينة بنت الحسي8، بلفدير - 

00ر0) الداض البير ء املغرب.

»تعيي8 مراقبي الحس ب ت«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.1((80

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 0ر يونيو 1)0) تقرض تعيي8 

السنوات  خالل  الحس ب ت  مراقبي 

امل لية الت لية: 

األشخ ص الطبيعيو8: 

األشخ ص املعنو0و8: 

ذات  »شركة   PWC MAROC

املسؤولية املحدودة« بصفته  مراقب 

الحس ب ت والك ئن مقره  االجتم عي 
الداض   - بالل،  عز0ز  ,زنقة  5ر  ب: 

ب لسج2  واملسجلة  املغرب  البير ء 

التج ضي تحت ضقم:

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819788.

I)رر

AIT TAQI MOULAY SAID

ELECTRICAL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID

 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER

MAROC

ELECTRICAL SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

ط ضق بن ز0 د ضقم 7ر الط بق )0 - 

000)9 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر018)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ELECTRICAL SERVICE

الصي نة   : غرض الشركة بإيج ز 

 ، متنوعة  اشغ ل  الصن عية، 

التج ضة، االستيراد والتصدير..

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 -  0( الط بق  7ر  ط ضق بن ز0 د ضقم 

000)9 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد فرلي عبد الحق 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فرلي عبد الحق عنوانه(ا) 

ش ضع محمد الخراز زنقة انوال ضقم 

7) 000ر9 تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فرلي عبد الحق عنوانه(ا) 

ش ضع محمد الخراز زنقة انوال ضقم 

7) 000ر9 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 0ر861).

Iررر

CWA MOROCCO

DEKRA INSPECTION
إعال8 متعدد القراضات

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوضي حي كوتيي، 
0060)، الداض البير ء املغرب

DEKRA INSPECTION »شركة 
املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 18، زنقة 
سكينة بنت الحسي8، بلفدير - 
00ر0) الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.1((81
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 10 يونيو 019)
تم اتخ ذ القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
م يلي: اإلح طة علم  ب ستق لة السيد 
ملجلس  كرئيس  الندو0ر  كزافييه 

اإلداضة للشركة بأثر فوضي
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
تعيي8 السيدة ك ضولي8 بندض0ه  م يلي: 
كرئيسة ملجلس اإلداضة للشركة بأثر 

فوضي
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 0: الذي ينص على م يلي: 

0
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر81978.
8Iرر

OUTSOURCE EXPERTS

كرونو اسور
شركة املس همة

إنش ء فرع ت بع للشركة

OUTSOURCE EXPERTS
س حة املدينة عم ضة داضالفرح 1 

الط بق 8 ضقم 81 ، 90000، طنجة 
املغرب

كرونو اسوض شركة املس همة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 11 زنقة 
البوي�صي 11 زنقة البوي�صي 75008 

ب ضيس فرنس 
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إنش ء فرع ت بع للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(5989

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 15 فبراير ))0) تقرض إنش ء 

التسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 

اوضاليس كونس ي و الك ئن ب لعنوا8 
الط بق  الع ص  ابن  عمر  زنقة   (9

طنجة   90000  -  (6 ضقم  الث لث 

املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

ابيلبوم دانيي2 .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 978).

5Iرر

»KARAMO CAR« شركة

»KARAMO CAR« شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

»KARAMO CAR« شركة
ضقم 98، ش ضع الحسن الث ني تجزئة 

طر0فة ) الط بق 1 ، 600ر6، 

السعيدية اململكة املغربية

شركة »KARAMO CAR« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 98، 

ش ضع الحسن الث ني تجزئة طر0فة 

) الط بق 1 - 600ر6 السعيدية 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

65ر8

في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.»KARAMO CAR«
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق.
 ،98 : ضقم  عنوا8 املقر االجتم عي 
طر0فة  تجزئة  الث ني  الحسن  ش ضع 
السعيدية  600ر6   -  1 الط بق   (

اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 C.I.N. n°) السيدة الشب ب نزهة 
بقيمة  حصة   GN71736) : 1.000

100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 C.I.N. n°) السيدة الشب ب نزهة 

GN71736) عنوانه(ا) دواض القلعة  
058ر6 لعث منة اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

 C.I.N. n°) السيد عجرودي كم ل
G612090) عنوانه(ا) ضقم 18، زنقة 
اململكة  السعيدية  600ر6  وجدة 

املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   11 بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 148/2022.
6Iرر

AUDICOF GROUP

KIBO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,(6ر
 bd ghandi, 3 ème étage, N°9
Casablanca ، 20000، الداض 

البير ء املغرب
KIBO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10, 

ش ضع الحر0ة، الط بق ر، ضقم 5، 
الداضالبير ء - 0000) الداضالبير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5(91(7
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.KIBO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
 Conseil  : غرض الشركة بإيج ز 

.de gestion
 ,10  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 ،5 ضقم  ر،  الط بق  الحر0ة،  ش ضع 
0000) الداضالبير ء  الداضالبير ء - 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 VINCENT BOSMANS السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   : 800

للحصة.
 Bernard CHARLES B. السيد 
POLL : 200 حصة بقيمة 100 دضهم 

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 VINCENT BOSMANS السيد 
5)ر1   ,11 لوفرانج  زنقة  عنوانه(ا) 
5)ر1  بلجيك    ,Dion-Le-Mont

Dion-Le-Mont بلجيك .
 Bernard CHARLES B. السيد 
 Avenue des  8 عنوانه(ا)   POLL
 1895 بلجيك    ,Hêtres, 1495 Tilly

Tilly بلجيك .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 VINCENT BOSMANS السيد 
5)ر1   ,11 لوفرانج  زنقة  عنوانه(ا) 
5)ر1  بلجيك    ,Dion-Le-Mont

Dion-Le-Mont بلجيك .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ين ير ))0) تحت ضقم -.

7Iرر

 MOROCCAN GROUP TRADING AND- 

CONTRUCTION -MGTC

 MOROCCAN GROUP

 TRADING AND

CONSTRUCTION -MGTC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 MOROCCAN GROUP-

 TRADING AND

CONTRUCTION -MGTC

10 زنقة الحر0ة الط بق ر الشقة 5 ، 

70000، الداضالبير ء املغرب

 MOROCCAN GROUP

 TRADING AND

 CONSTRUCTION -MGTC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحر0ة الط بق ر الشقة 5 - 70000 

الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

77)7ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 MOROCCAN GROUP TRADING

.AND CONSTRUCTION -MGTC
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بعم ل مختلفة ومتنوعة.
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زنقة   10  : عنوا8 املقر االجتم عي 
 70000  -  5 ر الشقة  الحر0ة الط بق 

الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
الجليدي  الحليم  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الجليدي  الحليم  عبد  السيد 
جم عة  سعيد  بوالد  دواض  عنوانه(ا) 

اجدوض 00ر86 اليوسفية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجليدي  الحليم  عبد  السيد 
جم عة  سعيد  بوالد  دواض  عنوانه(ا) 

اجدوض 00ر86 اليوسفية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81858.
8Iرر

نيج كونسولتي8

جيت كليس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

نيج كونسولتي8
االدضيسية طنجة، 0ر900، طنجة 

املغرب
جيت كليس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طنجة - 

0ر900 طنجة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر8951.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 18 م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  كليس  جيت  الوحيد  الشر0ك 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

0ر900   - طنجة  اإلجتم عي  مقره  

طنجة املغرب نتيجة ل : املن فسة.

 - و حدد مقر التصفية ب طنجة 

0ر900 طنجة املغرب. 

و عي8:

و  الدهدوه  عمر  السيد(ة) 

طنجة  0ر900  طنجة  عنوانه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )85).

9Iرر

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 BUSINESS AUTO GRAND

TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

 BUSINESS AUTO GRAND

TANGER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي االم2 
زنقة الشهيد الطيب بن علي االغ  
ضقم 01 ضقم القطعة 88 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(57(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 BUSINESS AUTO GRAND

. TANGER

قطع   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

الغي ض للسي ضات

- التصدير واالستيراد

- املواد الع مة.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي االم2 

زنقة الشهيد الطيب بن علي االغ  ضقم 

01 ضقم القطعة 88 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

600 حصة  السيد انواض ودغيري : 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

800 حصة   : السيد مراد ودغيري 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ودغيري  انواض  السيد 

زنقة غرن طة اق مة ايمنة ط 05 ضقم 

ر9 90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  ودغيري  مراد  السيد 

ش ضع الحسن الث ني وادي لو تطوا8 

50)ر9 واد لو املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ودغيري  مراد  السيد 

ش ضع الحسن الث ني وادي لو تطوا8 

50)ر9 واد لو املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (1 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 689).

80Iر

SOFT ALTERNATIVE SARL

VICTORY CERAMIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

VICTORY CERAMIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ملتقى 

ش ضع اململكة العربية السعودية 

وش ضع طنجة إق مة الر0 8 الط بق 

األض�صي مح2 ضقم 5 - 90060 طنجة 

املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.110657

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(( م ضس   (( املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) عوجة 

اسم ء كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر87)5).

81Iر

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 INTELCIA MAROC et

INOVENDYS
انفص ل بوإدم ج 

 INTELCIA MAROC et

INOVENDYS

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1100 

ش ضع القدس شوض الخ مس عشر، 

سيدي معروف - 0 الداض البير ء 

املغرب.
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8051) / 89ر107 .

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 19 نونبر 1)0) تقرض إدم ج 

الشرك ت:
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شركة تسميته  بو إسمه  التج ضي 
مقره   الك ئن  و   INOVENDYS
القدس  ش ضع   1100 ب  اإلجتم عي 
شوض الخ مس عشر، سيدي معروف 

0 الداض البير ء املغرب
شركة تسميته  بو إسمه  التج ضي 
INTELCIA MAROC و الك ئن مقره  
القدس  ش ضع   1100 ب  اإلجتم عي 
شوض الخ مس عشر، سيدي معروف 

0 الداض البير ء املغرب
تتطلب   : الشرك ت  إدم ج  دواعي 
مركز  قط ع  في  املتزايدة  املن فسة 
حجم  يكو8  ب8  العمالء  عالق ت 
بو   / و  مش بًه   الصن عية  الشرك ت 
بكبر من حجم الالعبي8 املعي ض0ي8 في 
القط ع حتى تتمكن من ز0 دة قدضته  
حصته   على  والحف ظ  التن فسية 
التي  الطر0قة  هي  هذه  السوق.  في 
تقلي2  إلى  الدمج  هذا  به   سيؤدي 
 ، التك ليف غير املب شرة للمجموعة 
وتحسينه  املواضد  استخدام  وترشيد 

في إط ض الكي 8 املندمج.
تجميع املواضد وتبسيط   : بهدافه 
التي  الشركة  ضبحية  لز0 دة  اإلداضة 
بسبب  االندم ج  هذا  نت ج  ستكو8 
التآزض التنظيمي وامل لي والبشري الذي 

سينتج عن هذه العملية.
م ل  ضبس  ز0 دة   : شروطه 
 INTELCIA MAROC شركة 
بإصداض  دضهم   (0.000.000 بمبلغ 
 100 بقيمة  جديد  سهم   (00.000
شركة  مس همة  عن   

ً
تعو0ر  دضهم 

بعالوة  واالعتراف   INOVENDYS
 180.000.000.00 بمبلغ  اندم ج 

دضهم.
تعيي8 و تقديم األصول و الخصوم 
بو  الر مة  للشرك ت  نقله   املزمع 

الشرك ت الجديدة :
والتزام ت  بصول  تحو20  يتم 
إلى  ب لك م2   INOVENDYS

.INTELCIA MAROC
كم  تم تسليم الحصص بو األسهم 
 جديدا في 

ً
ب لكيفية الت لية : 0) سهم 

سهم  مق ب2   INTELCIA MAROC
.INOVENDYS واحد قديم في

الحصص بو األسهم  و تم إعط ء 
ين ير   01  : بت ض0خ  األضب ح  في  الحق 

(0(1
املنجزة  العملي ت  صالحية 
املرمومة الشرك ت  طرف   من 
 بو املنفصلة من املنظوض املح سب تي 
 (0(1 ين ير   01 ت ض0خ  من   ابتداءا 
و حصرت حس ب ت الشرك ت املعنية 
شروط  إلعداد  املستعملة  ب ألمر 

العملية ب لتواض0خ الت لية:
بت ض0خ  INOVENDYS  شركة 

 1ر دجنبر 0)0)
 INTELCIA MAROC شركة 

بت ض0خ 1ر دجنبر 0)0)
حقوق  تب دل  نسبة  حددت  و 
اقت�صى  إ8  و   ،5% في  الشركة 
األمراملبلغ املعدل لفرق التب دل 0,00 

دضهم
كم  خصص مبلغ 180.000.000 

دضهم لعالوة إدم ج الشرك ت.
ذوي  للشرك ء  املخولة  الحقوق 
الخ صة و لح ملي سندات  الحقوق 
ك2  االقتر ء  عند  و  األسهم،  غير 

االمتي زات الخ صة :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 .بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 
 / 07ر808  تحت ضقم   (0(1 دجنبر 

08ر808

I)8ر

NKH CONSULTING SARL

THREE CAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
THREE CAN

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة ضقم 
8 ط بق 1 إق مة ق دض مرس الخير 

تم ضة 000)1
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5917ر695/1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

محدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتر ء بمختصر تسميته  : 

THREE CAN

غرض الشركة بإيج ز: عق ضات و 

اإلنع ش العق ضي و بشغ ل مختلفة 

عنوا8 املقر االجتم عي 

إق مة ق دض   1 ط بق   8 شقة ضقم 

مرس الخير تم ضة 000)1.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه  العربي  املهداوي  السيد   

تم ضة  ضقم19)5  الوف ق  تجزئة 

000)1 تم ضة املغرب

عنوانه  محمد  املهداوي  السيد 

تم ضة  ضقم19)5  الوف ق  تجزئة 

000)1 تم ضة املغرب

املهداوي عمر عنوانه حي  السيد 

سدضي 1 زنقة 61 ضقم ) الداضالبير ء 

 (0000

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه  العربي  املهداوي  السيد 

تم ضة  ضقم19)5  الوف ق  تجزئة 

000)1 تم ضة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 7810.

Iر8ر

LOUGAGHI

AGRO STYLES VERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LOUGAGHI

 RES AL BADRE GH 16 IMMO

 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC

AGRO STYLES VERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع 

الزضقطوني الط بق الث ني الشقة 6 - 

0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7611ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.STYLES VERT

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تسو0ق البذوض واألسمدة  و تصدير؛ 

ومنتج ت النب تية..

86 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

الزضقطوني الط بق الث ني الشقة 6 - 

0000) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : عز0ز  واللويش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  عز0ز  واللويش  السيد 
تجزئة ايوب ضقم 8ر 50000 بوفكرا8 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عز0ز  واللويش  السيد 
تجزئة ايوب ضقم 8ر 50000 بوفكرا8 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ب لداض البير ء بت ض0خ - تحت 

ضقم -.
88Iر

Ficomek

STE JAFFY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ficomek
 MEKNES ، 50040، MEKNES

املغرب
STE JAFFY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي متجر ضقم 
N°E72 ZR 1, 1 ض0 ض ويسال8 1 
ويسال8, مكن س - 50000 مكن س 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55669
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير  1ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.JAFFY
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ب لجملة منتج ت النظ فة الصي نة 
بعم ل النظ فة

متجر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
,N°E72 ZR 1 ض0 ض ويسال8   1 ضقم 
1 ويسال8, مكن س - 50000 مكن س 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الزهراء  ف طمة  املعدوض  السيدة 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد بنعمير زكر0 ء : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الزهراء  ف طمة  املعدوض  السيدة 

عنوانه(ا) عم ضة ا 11 الط بق )الشقة 

7 املنصوض 1 مكن س 50000 مكن س 

املغرب.

عنوانه(ا)  زكر0 ء  بنعمير  السيد 

 66 ر عم ضة  اق مة الر0ح 8 ابن ضشد 

شقة 7 م ج مكن س 50000 مكن س 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زكر0 ء  بنعمير  السيد 

 66 ر عم ضة  اق مة الر0ح 8 ابن ضشد 

شقة 7 م ج مكن س 50000 مكن س 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   10 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 987.

85Iر

ج ض0م ديستريبيسيو8 

جاريم ديستريبيسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ج ض0م ديستريبيسيو8

61 ش ضع اللة الي قوت تق طع 

مصطفى املع ني ضقم 16 الط بق 8, 

مركز ض0 ض, الداضالبير ء ، 0ر)0)، 

الداضالبير ء املغرب

ج ض0م ديستريبيسيو8 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 61 ش ضع 

اللة الي قوت تق طع مصطفى املع ني 
ضقم 16 الط بق 8, مركز ض0 ض, - 

0ر)0) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6791ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ج ض0م   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ديستريبيسيو8 .

جميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  املنسوج ت  و  الخي طة  اعم ل 

االتج ض في املالبس 

تسو0ق وتصنيع وتوزيع واستيراد 

جميع  وبيع  وشراء  وتج ضة  وتصدير 

بنواع املنتج ت..

61 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

اللة الي قوت تق طع مصطفى املع ني 
 - ض0 ض,  مركز   ,8 الط بق   16 ضقم 

0ر)0) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد ابراهيم ابغيديد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ابراهيم ابغيديد عنوانه(ا) 

م  ر1  عم ضة   ( ض  اق مة الكولي8 ت 

 (0(00 معروف  سيدي   9 شقة 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم ابغيديد عنوانه(ا) 

م  ر1  عم ضة   ( ض  اق مة الكولي8 ت 

 (0(00 معروف  سيدي   9 شقة 

الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.

86Iر

CABINET EL HAMMOUTI

 AGENCE IMMOBILIERE

HALHULE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

ش ضع الخرطوم ضقم 51 الن ظوض ، 

000)6، الن ظوض املغرب

 AGENCE IMMOBILIERE

HALHULE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع زايير 
ضقم 5 الط بق الث ني الحي اإلداضي - 

000)6 الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر88ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 AGENCE IMMOBILIERE  :

.HALHULE

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ض0ة

تسيير األمالك العق ض0ة .
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عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع زايير 
 - الط بق الث ني الحي اإلداضي   5 ضقم 

000)6 الن ظوض املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : عز0ز  حلحول  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  عز0ز  حلحول  السيد 
 6(000  115 زنقة ابن خلدو8 ضقم 

الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عز0ز  حلحول  السيد 
 6(000  115 زنقة ابن خلدو8 ضقم 

الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم ر50.
87Iر

P’REFERENCE CONSULTING

 NOUJOUM BLADI
 COMMUNICATION

››NOUJECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

P›REFERENCE CONSULTING
 BD MOHAMED V.RUE

 BAPUME N° 21 CITY TOWER.
8EME ETAGE N°39 زنقة ب بوم 

ضقم 1) سيتي ت وض. الط بق الخ مس 
.ش ضع محمد الخ مس الداض 

البير ء، 0)ر0)، الداضالبير ء 
املغرب

 NOUJOUM BLADI
 COMMUNICATION

NOUJECOM‹‹ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

حفيظ الخير ضقم ر)1 الداض البير ء 

- 0870) الداض البر ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(87851

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (011 بكتوبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتر ء  عند 

 NOUJOUM BLADI  : تسميته  

 C O M M U N I C A T I O N

. ‘’NOUJECOM

االشه ض,   : بإيج ز  غرض الشركة 

االعداد االنت ج السينم ئي,والوث ئقي, 

والتلفزي .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

حفيظ الخير ضقم ر)1 الداض البير ء 

- 0870) الداض البر ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد احمد بوعروة : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوعروة  احمد  السيد 
عي8   19 ضقم   ( زنقة  ايم 8  تجزئة 

الشق 0870) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوعروة  احمد  السيد 
عي8   19 ضقم   ( زنقة  ايم 8  تجزئة 

الشق 0870) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

نونبر 011) تحت ضقم 886789.

88Iر

FIDUCIARE IITIMANE

STE SOSIFI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

STE SOSIFI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي منطقة 
م ض0ن  الط بق االول مكتب ضقم 6 
ش ضع عبد الكر0م بنجلو8 ف س - 

0000ر ف س املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر198.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو20   (0(( ين ير   05 املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»منطقة م ض0ن  الط بق االول مكتب 
بنجلو8  الكر0م  عبد  ش ضع   6 ضقم 
إلى  املغرب«  ف س  0000ر   - ف س 
ش ضع عالل بن عبد هللا مكتب   58«
(مك تب عالل بن عبد  0) ف س  ضقم 
ف س  0000ر   - الث ني)  الط بق  هللا 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  ر)  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 978.
89Iر

 conseil du grand استش ضة املغرب الكبير

maghreb

 SOCIETE شركة انوار امودياليز
ANOUAR HEMODIALYSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

 conseil du استش ضة املغرب الكبير
grand maghreb

 BD ABDELKRIM 11ر
 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D
 1ER ETAGE N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI
 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER ETAGE N°4، 40140،

MARRAKECH املغرب

 SOCIETE شركة انواض امودي ليز

ANOUAR HEMODIALYSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا8 مقره  االجتم عي 0ر ش ضع 

محمد البق ل جليز مراكش - 80180 

مراكش .

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.10195

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو20   (008 نونبر   08 املؤضخ في 

الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   15 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم )950)1.

50Iر

audilex accounting

YZ EVENT MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

YZ EVENT MARRAKECH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8 ض0 ض 

العروس ب ب دك لة - 80000 

مراكش املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8رر9.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(0 يونيو   16 في  املؤضخ 

املص دقة على :
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اللطيف  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة اجتم عية من   1.000 جبيي2 
بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 
16 يونيو  عبد الدائم بنبيرة بت ض0خ 

.(0(0
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5ر88ر1.
51Iر

FLASH ECONOMIE

YAGA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

YAGA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر0ك وحيد، ضبسم له  000.ر 

دضهم
املقر الرئيس: امللكية املسم ة »بضض 
الحمري«، مركز بوالد حدو، سيدي 

معروف الداضالبير ء
السج2 التج ضي عدد 868881 – 
التعر0ف الرر0بي عدد 858ر8578

التعر0ف املوحد للمق ولة: 
)00001)51ر58)00
تمديد هدف الشركة

القراض  محرر  بموجب  بوال:   
املؤضخ  الوحيد  للشر0ك  االستثن ئي 
الشر0ك  قرض   ،(0(( م ضس   07 في 

الوحيد في شركة
 YAGA  – لإلستش ضة  »ي ڴ  
هدف  نط ق  توسيع   »CONSEIL
من   ( الشركة وب لت لي تعدي2 امل دة 

النظ م األس �صي وذلك
على النحو الت لي:

الفص2 ): هدف الشركة
تهدف الشركة داخ2 املغرب وفي 

جميع الدول إلى م  يلي:
والتكو0ن  والدعم  االستش ضة 
وإنج ز الدضاس ت والحلق ت وعملي ت 
تقديم  بو  والتحليالت  التدقيق 
وخ صة  املي دين  ك فة  في  الخدم ت 
واالقتص د  وامل لية  الق نو8  منه  
واألموض  اإلداضي  بو  التج ضي  والتدبير 
الخ صة بو العمومية واألموض املتعلقة 

والتنظيم  والبيئة  والتربية  ب لتج ضة 
الذاتيي8  لف ئدة األشخ ص  والتدبير 

واالعتب ض0ي8.
في  واملت بعة  والدعم  اإلستش ضة 

ميدا8 اإلستثم ض.
الفر ءات  وتجهيز  وتجهيز  تهيئة 
الداخلية ومت بعة وتنفيذ التوصي ت 

املتعلقة بتزيي8 الفر ءات.
ك فة األنشطة املرتبطة ب لتصميم 
واإلبداع واإلشه ض والتسو0ق الخ ص 
ب ملالبس واملالبس الداخلية واألحذية 
واملنتج ت  والنظ ضات  واملجوهرات 
املوضة  منتج ت  وك فة  الجلدية 

والخم ت املرتبطة به .
وعموم  جميع العملي ت التج ض0ة 
املنقوالت  بو  العق ضات  وفي  وامل لية 
املرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 
بأي من بهداف الشركة املبينة بعاله 
والتي من شأنه  تعز0ز نش ط الشركة 

بو تطو0ره .
تم اإليداع الق نوني بكت بة  ث ني : 
ب لداض  التج ض0ة  املحكمة  ضبط 
تحت  ))0).ر1.0ر  بت ض0خ  البير ء 

ضقم 8ر8198.
للخالصة والتذكير 

هيئة التسيير

I)5ر

ISDM CONSULTING

SDE Business
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو8 املغرب
SDE Business شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة زموض 
ضقم 187 حي الوحدة )0 العيو8 - 

70000 العيو8 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

80969

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SDE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. Business

و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل اخرى .

عنوا8 املقر االجتم عي : زنقة زموض 

 - العيو8   0( الوحدة  حي   187 ضقم 

70000 العيو8 املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة سكينة املوس وي : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املوس وي  سكينة  السيدة 

حي   178 ضقم  زموض  زنقة  عنوانه(ا) 

العيو8   70000 العيو8   0( الوحدة 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

املوس وي  سكينة  السيدة 

حي   178 ضقم  زموض  زنقة  عنوانه(ا) 

العيو8   70000 العيو8   0( الوحدة 

املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 889/2022.

Iر5ر

HORIZON LINES SARL

RIVANA TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

ش ضع محمد اليزيدي، إق مة 

األندلس، بلوك H، الط بق األض�صي، 
ضقم ر ، 080ر9، تطوا8 املغرب

RIVANA TEXTILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الحرة واد نيكرو، منطقة األنشطة 

االقتص دية الفنيدق، التجزئة ضقم 

5، املستودع ضقم 58، - )10ر9 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

07)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RIVANA TEXTILE

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتخز0ن وتوزيع وبيع وإع دة تصدير 

منتج ت النسيج واملالبس.

املنطقة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

األنشطة  منطقة  نيكرو،  واد  الحرة 

ضقم  التجزئة  الفنيدق،  االقتص دية 

)10ر9   -  ،58 ضقم  املستودع   ،5

الفنيدق املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : املرابط  عص م  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  املرابط  عص م  السيد 

ش ضع عالل بن  تجزئة موالي ضشيد، 

الفنيدق  )10ر9   ،15 عبد هللا، ضقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  املرابط  عص م  السيد 

ش ضع عالل بن  تجزئة موالي ضشيد، 

الفنيدق  )10ر9   ،15 عبد هللا، ضقم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   15 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 0)8.

58Iر

HORIZON LINES SARL

JUST STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

ش ضع محمد اليزيدي، إق مة 

األندلس، بلوك H، الط بق األض�صي، 

ضقم ر ، 080ر9، تطوا8 املغرب

JUST STYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الحرة واد النيكرو، منطقة األنشطة 

اإلقتص دية ب لفنيدق، التجزئة 

ضقم 8، املستودع ضقم 88، - )10ر9 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر6)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JUST  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.STYLE

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتخز0ن وتوزيع وبيع وإع دة تصدير 

منتج ت النسيج واملالبس.

املنطقة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

الحرة واد النيكرو، منطقة األنشطة 

التجزئة ضقم  اإلقتص دية ب لفنيدق، 

)10ر9   -  ،88 ضقم  املستودع   ،8

الفنيدق املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 510  : االندلو�صي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 890  : املخرشف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

االندلو�صي  سعيد  السيد 
ضقم  اضاب ل،  تينيينتي  ك يي  عنوانه(ا) 

 51001 7، بيسو ب ب ج، بو0رط  ا، 

سبتة املغرب.

السيد محمد املخرشف عنوانه(ا) 

)، نرجس، ش ضع املشمش،  البرانص 
ضقم 16، 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

االندلو�صي  سعيد  السيد 
ضقم  اضاب ل،  تينيينتي  ك يي  عنوانه(ا) 

 51001 7، بيسو ب ب ج، بو0رط  ا، 

سبتة املغرب

السيد محمد املخرشف عنوانه(ا) 

)، نرجس، ش ضع املشمش،  البرانص 
ضقم 16، 90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (1 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )87.

55Iر

FLASH ECONOMIE

TALENDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة 

TALENDO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ضبسم له  100.000 دضهم

مسج2  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بت ض0خ 18/02/2202  ب لداض البير ء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ب ملميزات الت لية: 

م  م  ش  شركة  التسمية:   -

 TALENDO SARL

والتوظيف  التدض0ب  املوضوع:   -

والتعليم
زنقة جو8   89 املقر االجتم عي:   -

كوتيي,  الس دس  الط بق  جوضيس 

الداض البير ء.
دضهم  بلف  م ئة  امل ل:  ضبس   -

DH) مقسمة إلى بلف   100000,00(

حصة   1000( اجتم عية  حصة 

اجتم عية) بقيمة م ئة دضهم للحصة. 

 (DH 100,00(

ووزعت على الشك2 الت لي: 

الح م2  السيد محمد بوحدود   -

14DP20638: لجواز السفر ضقم

 900 حصة اجتم عية 

الح م2  دحيمي  مراد  السيد   -

 BJ228251 : للبط قة الوطنية ضقم

100 حصة اجتم عية

ف تح  من  االجتم عية:  السنة   -

ين ير إلى الح دي والثالثو8 من دجنبر.

:تسعة و تسعو8 سنة من  املدة   -

في  اال  الفعلي  الشركة  ت سيس  يوم 

ح لة التصفية املسبقة او التمديد. 

الشركة  تسير  واالداضة:  التسيير   -

بوحدود  محمد  السيد  طرف  من 

والسيد مراد دحيمي.

السج2  في  الشركة  تسجي2  تم 

ضقم  تحت  البير ء  للداض  التج ضي 

رر)8ر5.

56Iر

FLASH ECONOMIE

AVIAMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

 AVIAMET
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسم له :100000 دضهم
مقره  االجتم عي:86 ش ضع 

الزضقطوني الط بق ر الشقة 06 
الداض البير ء

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر781ر8

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
قرض   (0(( فبراير   (1 بت ض0خ  ملؤضخ 

الشرك ء م  يلي :
 650KHADAM شركة  تفو0ت 
حصة   INVESTMENT HOLDING

للسيد عبد اله دي عز0ز
املوافقة على تفو0ت الحصص بي8 
 KHADAM INVESTMENT شركة 
اله دي  عبد  السيد  و   HOLDING

عز0ز
التوزيع الجديد للحصص:

 650 عز0ز  اله دي  عبد  السيد 
حصة

السيد سعد اللغيتي 50ر حصة
املجموع 1000 حصة

تعدي2 الفصول 6 و 7 من النظ م 
األس �صي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )1158
57Iر

FLASH ECONOMIE

 VERTIV MOROCCO 
 BRANCH OFFICE

Succursale
شركة املس همة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

شركة 
 VERTIV MOROCCO BRANCH

OFFICE Succursale
بمقت�صى عقد عرفي محرض ب لداض 
قرض مسير   (0((.0(.07 في  البير ء 
 VERTIV MOROCCO شركة 
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 BRANCH OFFICE Succursale
معروف  سيدي  االجتم عي  مقره  
ميلينيوم  ز0نيت  التوفيق  مجمع 
البير ء  الداض   ( الط بق   (  العم ضة 

م  يلي: 
 - تحو20 املقر االجتم عي للشركة 
زنقة   1 الي سمي8  النب تي  البرج  إلى: 
املنص ت الط بق ر ب الداض البير ء. 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لداض  التج ض0ة  للمحكمة  الربط 
تحت   01/04/2022 بت ض0خ  البير ء 

ضقم 819971.
58Iر

ABENN AUDIT & CONSEIL

MAJDAL METAL
إعال8 متعدد القراضات

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1ب لدوض األض�صي 
شقة ر ، 0000)، الداض البير ء 

املغرب
MAJDAL METAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: زاو0ة 

زنقة موزاض وش ضع انف  اق مة الجنة 
الصغيرة ط بق 7 - - 0000) الداض 

البير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
685)8ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( فبراير   17 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
السيد  قرض  حصص:  تفو0ت  م يلي: 
سهًم    150 عن  التن زل  العلي  يز0د 
للسيد محمد محمود عبد اللطيف 
العلي  يز0د  السيد  العبيدي/قرض 
سهًم  للسيد معن   150 التن زل عن 

محمد عبد اللطيف العبيدي 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
كمدير  العلي  يز0د  السيد  استق لة 
محمد  ب لسيد  واالحتف ظ  مش ضك 
محمود عبد اللطيف العبيدي ومعي8 
في  العبيدي  اللطيف  عبد  محمد 

مه مهم كمدير0ن مش ضكي8.

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
مالءمة النظ م األس �صي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تفو0ت حصص

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
استق لة املدير

بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
مالءمة النظ م األس �صي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 6ر119.

59Iر

ISDM CONSULTING

 GROUPEMENT FIDT
INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو8 املغرب
 GROUPEMENT FIDT INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
القدس تجزئة الوف ق 1500 ضقم 
ر61 الشقة 01 العيو8 - 70000 

العيو8 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
80971

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. GROUPEMENT FIDT INVEST

و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل اخرى .

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ضقم   1500 الوف ق  تجزئة  القدس 

 70000  - العيو8   01 الشقة  ر61 

العيو8 املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة ف طمة االدضي�صي التوب لي 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ف طمة االدضي�صي التوب لي 

حي القدس تجزئة الوف ق  عنوانه(ا) 

 70000 العيو8  ر61  ضقم   1500

العيو8 املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ف طمة االدضي�صي التوب لي 

حي القدس تجزئة الوف ق  عنوانه(ا) 

 70000 العيو8  ر61  ضقم   1500

العيو8 املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 890/2022.

60Iر

ديوا8 األست ذ محمد اللغميش، موثق

LACOPA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا8 األست ذ محمد اللغميش، 

موثق

طنجــــــــة، ، 90000، طنجــــة اململكة 

املغربية

LACOPA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طنجـــة، 
تجزئة إين س، قطعة ضقم )1، 
الط بق األض�صي، مكتب ضقم 1. - 
90000 طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5987
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LACOPA BUILDING
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 
املرتبطة  األنشطة  وك2  العق ضي 
في  تس هم  والتي  الشركة  بغرض 
غرض  تطو0ر  بو  تشجيع  بو  تسهي2 

الشركـة..
طنجـــة،   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 ،1( ضقم  قطعة  إين س،  تجزئة 
 -  .1 ضقم  مكتب  األض�صي،  الط بق 

90000 طنجة اململكة املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 800.000.) 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : اللغميش  العز0ز  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1(.000

للحصة .
امللك   : اللغميش  املخت ض  السيد 
عدد  العق ضي  الرسم  موضوع 
124.529/06، الواقع بوالية طنجة، 
واملتكو8  جزن ية،  بوخ لف،  جم عة 
)1ر متر  من بضض فالحية، مس حته  

مربع. بقيمة 00.000).1 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللغميش  العز0ز  عبد  السيد 
زنقة الدكتوض  حي النزاهة،  عنوانه(ا) 
بفن 8.  فيال  الهاللي،  الدين  تقي 

90000 طنجة اململكة املغربية.
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السيد املخت ض اللغميش عنوانه(ا) 
املس فر  الشهيدة  زنقة  الزاودية، 
طنجة   90000 8ر  ضقم  ع ئشة، 

اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللغميش  العز0ز  عبد  السيد 
زنقة الدكتوض  حي النزاهة،  عنوانه(ا) 
بفن 8.  فيال  الهاللي،  الدين  تقي 

90000 طنجة اململكة املغربية
السيد املخت ض اللغميش عنوانه(ا) 
املس فر  الشهيدة  زنقة  الزاودية، 
طنجة   90000 8ر  ضقم  ع ئشة، 

اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 881)5).
61Iر

mcmj entreprise

DRISSI EXTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 18

oujda ، 0، oujda maroc
DRISSI EXTRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي النصر 
ثالثه طر0ق مرج 8 ضقم واحد وجده 
 mohemed1984@gmail.com -

وجدة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
987)ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   (1 في  املؤضخ 
املسؤولية  ذات  شركة  ح2 
مبلغ   DRISSI EXTRA املحدودة 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
ثالثه  النصر  حي  اإلجتم عي  مقره  
 - وجده  واحد  ضقم  مرج 8  طر0ق 
 mohemed1984@gmail.com
وجدة املغرب نتيجة ل : قله صفق ت 

العموميه وصعوبه املن فسه.

و حدد مقر التصفية ب حي النصر 

ثالثه طر0ق مرج 8 ضقم واحد وجده 

وجدة   mohemed@gmail.com  -

املغرب. 

و عي8:

السيد(ة) ALI DRISSI و عنوانه(ا) 

ضقم  مرج 8  طر0ق  ثالثه  النصر  حي 

املغرب  وجدة   60000 وجده  واحد 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

حي النصر ثالثه طر0ق مرج 8 ضقم   :

واحد وجده

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 88ر.

I)6ر

ACTIFISC

LIMBRO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACTIFISC

 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi MAROC

LIMBRO INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 

شروق ) ش ضع محمد الخ مس - 

86000 بسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(681

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LIMBRO INVEST

إستغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

الخدم ت  و  املط عم  و  الفن دق 

السي حية.

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - الخ مس  محمد  ش ضع   ( شروق 

86000 بسفي املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 LIMONIER SYLVAIN : السيد 

500 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة 

.

 BROCH FREDERICH السيد 

 100 بقيمة  حصة   JOSEPH : 500

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 LIMONIER SYLVAIN السيد 

 R DE LA BOETIE ر9  عنوانه(ا) 

75008 ب ض0ز فرنس .

 BROCH FREDERICH السيد 

 R  11 عنوانه(ا)   JOSEPH

 RESSEGUIER 31180

LAPEYROUSE FOSSAT فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 LIMONIER SYLVAIN السيد 

 R DE LA BOETIE ر9  عنوانه(ا) 

75008 ب ض0ز فرنس 

 BROCH FREDERICH السيد 

 R  11 عنوانه(ا)   JOSEPH

 RESSEGUIER 31180

LAPEYROUSE FOSSAT فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم -.

Iر6ر

TETOUAN ADVISORS

FIRST MED DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TETOUAN ADVISORS
1ر1 ش ضع القصر الكبير شقة ) ، 

000ر9، تطوا8 تطوا8
 FIRST MED DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 108 ش ضع 
ف س - 000ر9 تطوا8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
85ر1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  0ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

. MED DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيج ز : التج ضة.

 108  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع ف س - 000ر9 تطوا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة زكية بلخم ض : 100 حصة 
بقيمة 00ر دضهم للحصة .

السيد محمد بمي8 املجدوب : 100 
حصة بقيمة 00ر دضهم للحصة.

السيد محمد الرايس : 100 حصة 
بقيمة 00ر دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بلخم ض  زكية  السيدة 
 116 فيال   ،0( السواني،  تجزئة 

000ر9 تطوا8 املغرب.
املجدوب  بمي8  محمد  السيد 
 ،( زنقة  ت نسيفت،  ش ضع  عنوانه(ا) 
150ر9   8 شقة   ،8 ط بق  0ر،  ضقم 

مرتي2 املغرب.
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عنوانه(ا)  الرايس  محمد  السيد 
الحم مة،  إق مة  الحم مة،  س حة 
000ر9   18 ضقم   6 ط بق   »E« بلوك 

تطوا8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الرايس  محمد  السيد 
الحم مة،  إق مة  الحم مة،  س حة 
000ر9   18 ضقم   6 ط بق   »E« بلوك 

تطوا8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر108.

68Iر

FIL CONSEIL

IMI NWAMAN TRAVAUX
إعال8 متعدد القراضات

FIL CONSEIL
ضقم 5 ش ضع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكن س املغرب

 IMI NWAMAN TRAVAUX
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: قصر 
والد والل السف الت الز0ص ني - - 

الراشدية املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
1ررر1.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
1. بيع 1000 حصة اجتم عية ع ئدة 
للسيد امه وش موحى و دلك للسيد 

خ لد ازوك غ 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
اق لة السيد امه وش موحى من    .(
مه مه كمسير للشركة و تعيي8 السيد 
خ لد ازوك غ كمسير جديد ملدة غير 
محدودة، و إبراء ذمة السيد امه وش 
و  س بق،  كمسير  مه مه  من  موحى 
االس �صي  الق نو8  تحيي8  ب لت لي 

للشركة .

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 
م يلي: زاسم ل الشركة حدد في مبلغ 

دضهم اكتتبت كله  نقدا و   100000

حصة ع ئدة كله    1000 الى  مجزئة 

للسيد خ لد ازوك غ

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

الشركة مسيرة من طرف السيد خ لد 

و الشركة  ازوك غ ملدة غير محدودة، 

ستصبح ملزمة بأمر ئه

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 149/2022.

65Iر

ABENN AUDIT & CONSEIL

FUJITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع بسمة 1 ج ه1ب لدوض األض�صي 

شقة ر ، 0000)، الداض البير ء 

املغرب

FUJITO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 67 

ش ضع عز0ز بالل الدوض الث ني ضقم 

ر مع ض0ف - 0000) الداض البير ء 

املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 08 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»67 ش ضع عز0ز بالل الدوض الث ني ضقم 

البير ء  الداض   (0000  - مع ض0ف  ر 
إق مة  سمية  »زنقة  إلى  املغرب« 
ر1 النخي2 -  ر ضقم  1 ط بق  شهرزاد 

0000) الداض البير ء املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 11719.

66Iر

ABENN AUDIT & CONSEIL

DENIM PROJECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع بسمة 1 ج ه1ب لدوض األض�صي 

شقة ر ، 0000)، الداض البير ء 

املغرب

DENIM PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ش ضع اللة 

الي قوت، شقة D، ط بق 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5675).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض   (0(1 دجنبر   16 في  املؤضخ 

حDENIM PROJECT 2 شركة ذات 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع اللة 

الي قوت، شقة D، ط بق 5 - 0000) 

لعدم  نتيجة  املغرب  البير ء  الداض 

وجود بي ضبحية تج ض0ة للشركة.

و عي8:

و  غط س  زكر0 ء  السيد(ة) 

عنوانه(ا) اق مة من ل زنقة ش تيال ط 

الداض   (0000 حي النخي2   6 شقة  ر 

البير ء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 16 دجنبر 1)0) وفي ش ضع اللة 

الي قوت، شقة D، ط بق 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 11569.

67Iر

JURIS FISCAL PRECIOUS

POLE DE TRANSMISSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

18 ش ضع الزضقطوني الط بق 8 ضقم 

16 ، 0180)، الداض البير ء املغرب

POLE DE TRANSMISSION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 18، ش ضع 

الزضقطوني الط بق 9 ضقم 18 - 

0180) الداض البير ء املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.898857

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 15 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»18، ش ضع الزضقطوني الط بق 9 ضقم 

املغرب«  الداض البير ء   (0180  -  18
إلى »1ر زنقة ليبوض8 طر0ق بوالد ز0 8 

- 0ر05) الداض البير ء املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0016)8.

68Iر

PLATINIUM MANAGEMENT

STE AZADBEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc

STE AZADBEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة منزه 

البس تي8 عم ضة النخي2 ب 5 شقة 

98 - 50050 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5586
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.AZADBEL SARL
انت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الزضاعية  املنتج ت  وتطو0ر  وتسو0ق 
 ، والفع لي ت  املظ هرات  تنظيم   ،

التج ضة.
إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 5 ب  النخي2  عم ضة  البس تي8  منزه 

شقة 98 - 50050 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
80ر   : اليمالحي  عز0زة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : بلبصير  عدن 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : بلبصير  سفي 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة عز0زة اليمالحي عنوانه(ا) 
ضيعة بلبصير زنقة فوندي حي املنزه 

50000 مكن س املغرب.
عنوانه(ا)  بلبصير  عدن 8  السيد 
ب ء زنقة ف س م ج  ر  إق مة قمر   11

50000 مكن س املغرب.
عنوانه(ا)  بلبصير  السيد سفي 8 
ضيعة بلبصير زنقة فوندي حي املنزه 

50000 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عز0زة اليمالحي عنوانه(ا) 
ضيعة بلبصير زنقة فوندي حي املنزه 

50000 مكن س املغرب
عنوانه(ا)  بلبصير  السيد سفي 8 
ضيعة بلبصير زنقة فوندي حي املنزه 

50000 مكن س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 88)1.

69Iر

ENERGIE LAAYOUNE SARL

ENERGIE LAAYOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ENERGIE LAAYOUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي موالي 

الرشيدالشطر الث ني ضقم )ر زنقة 

البصرة -

70000 العيو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

80887

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  0ر 

األس �صي لشركة ذات

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية 

الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ENERGIE LAAYOUNE

تج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و بيع  تصدير و استراد شراء   - ع مة 

جميع املعدات

بيع و  خ صة ب لط قة الشمسية- 

جميع انواع املعدات و  و كراء  شراء 

االت خ صة

خدم ت  االشغ ل-  و  ب ملق ولة 

ع مة -.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي موالي 

زنقة  )ر  ضقم  الث ني  الرشيدالشطر 

البصرة -

70000 العيو8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لعمير عثم 8 عنوانه(ا) حي 

)ر  موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

زنقة البصرة العيو8 70000 العيو8 

املغرب .

السيد لعمير الطيب عنوانه(ا) حي 

)ر  موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

زنقة البصرة العيو8 70000 العيو8 

املغرب.

السيد لعمير حبيب هللا عنوانه(ا) 

حي موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

 70000 العيو8  البصرة  زنقة  )ر 

العيو8 املغرب.

حي  السيد لعمير احمد عنوانه(ا) 

)ر  موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

زنقة البصرة العيو8 70000 العيو8 

املغرب.

السيد لعمير اسم عي2 عنوانه(ا) 

حي موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

 70000 العيو8  البصرة  زنقة  )ر 

العيو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لعمير عثم 8 عنوانه(ا) حي 

)ر  موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

زنقة البصرة العيو8 70000 العيو8 

املغرب

السيد لعمير الطيب عنوانه(ا) حي 

)ر  موالي الرشيد الشطر الث ني ضقم 

زنقة البصرة العيو8 70000 العيو8 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 820/2022

70Iر

OURTASSI AUDIT & CONSEIL

 OURTASSI AUDIT &
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تغيير نش ط الشركة

OURTASSI AUDIT & CONSEIL
ش ضع ابو بكر الصديق ضقم 7 ، اق مة 

اسم ء وحسن ء مكتب ضقم 15 ، 
90000، طنجة املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة 
 OURTASSI ذات الشر0ك الوحيد

AUDIT & CONSEIL
وعنوا8 مقره  االجتم عي ش ضع ابو 
بكر الصديق ضقم 7، اق مة اسم ء 
وحسن ء مكتب ضقم 15 - 90000 

طنجة املغرب
تغيير نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
1ر8))1. 

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 
»خدم ت  من  الشركة  نش ط  تغيير 
واألفراد  للشرك ت  ودعم  استش ض0ة 
األعم ل  »جميع  إلى  والشرك ت« 
املح سبية  والخبرات  االئتم نية 
املح سبية  واملراجعة  والتدقيق 

والتنظيم«. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 190)5)

71Iر

ف ض لالستش ضة

 CLINIQUE JNANE
TADDART

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ف ض لالستش ضة
الداض البير ء زاو0ة ش ضع ) م ضس و 
القدس اق مة املجد عم ضة J ضقم 8 
عي8 الشق ، 0860)، الداض البير ء 

املغرب
 CLINIQUE JNANE TADDART
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ليكر0ت-
بيست ت داضت ضقم 19 - 0870) 

الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6781ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CLINIQUE JNANE TADDART
مصحة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للطب و الجراحة و الوالدة .
ليكر0ت-  : عنوا8 املقر االجتم عي 

 (0870  -  19 ضقم  ت داضت  بيست 
الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 7.000.000 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 : عبداملجيد  منديلي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة  5.000ر 

للحصة .
5.000ر   : السيدة واديرك  ف تحة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عبداملجيد  منديلي  السيد 
ضقم   (0 تجزئة س ضة زنقة  عنوانه(ا) 
18 عي8 الشق 0870) الدالرالبير ء 

املغرب.
السيدة واديرك  ف تحة عنوانه(ا) 
 1 لينة  عم ضة  ك ليفوضني  جن 8 
 (0870 عي8 الشق   9 شقة  ر  ط بق 

الدالرالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبداملجيد  منديلي  السيد 
ضقم   (0 تجزئة س ضة زنقة  عنوانه(ا) 
18 عي8 الشق 0870) الدالرالبير ء 

املغرب

السيدة واديرك  ف تحة عنوانه(ا) 
1 ط بق  جن 8 ك ليفوضني عم ضة لينة 
الدالرالبير ء   (0870 ع   9 شقة  ر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 817997.
I)7ر

BUSINESS WAYS

 AL MAJD DE
GARDIENNAGE
إعال8 متعدد القراضات

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

 IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
 AL MAJD DE GARDIENNAGE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: 118، 

ش ضع الحسن األول، حي الداخلة - - 
بك دير املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

887رر.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤضخ في )) بكتوبر 1)0) تم اتخ ذ 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
قدضه  بم   الشركة  ضبسم ل  ز0 دة   *
الح لي  الربسم ل   : دضهم  00.000ر 
ب  ممثال  دضهم   800.000 قيمته   :
دضهم   100 فئة  من  حصة   8000
 Mr.  -  : لك2 واحدة و توزيعه ك لت لي 
 REZGUINI BDELMAJID : 2000
 Mr. AQADOH ALI : 2000 - حصة

حصة 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
* تغيير املقر االجتم عي للشركة و دلك 
الحسن  ش ضع   ،118  : العنوا8  من 
إلى  بك دير   - الداخلة  حي  األول، 
E91ضقم, حي توداضت   : العنوا8 الت لي 

تيكيو0ن , بك دير. 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :8 ضقم  بند 

قيمته   : الشركة  الربسم ل  م يلي: 

 8000 ب  ممثال  دضهم   800.000

حصة من فئة 100 دضهم لك2 واحدة 

 Mr. REZGUINI - : و توزيعه ك لت لي 

 Mr.  - حصة   BDELMAJID : 2000

AQADOH ALI : 2000 حصة 

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
E91ضقم,   : للشركة  االجتم عي  املقر 

حي توداضت تيكيو0ن , بك دير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )10915.

Iر7ر

EVERNO CAR

SOCIETE EVRNO CAR
إعال8 متعدد القراضات

EVERNO CAR
زنقة محمد بن مسعود تجزئة 8ر6 

اكودا8 ) ضقم 68 مكرض ، 60000، 

وجدة املغرب

SOCIETE EVRNO CAR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: زنقة 

محمد بن مسعود تجزئة 8ر6 

كودا8 ) ضقم 68 مكرض - 60000 

وجدة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

1ر8ر).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو0ت 10000 حصة من طرف لعلج 

 1000 هجر  قدوحي  لص لح  ادضيس 

9000 حصة لص لح حجيج  حصة و 

عبد الفت ح

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

استق لة املسير حسن وي عبد  م يلي: 

الحفيظ و تعيي8 قدوحي هجر مسيرة 

جديدة للشركة

على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 
شركة  من  الشركة  تحو20  م يلي: 
ذات مسؤولية ذات شر0ك وحيد إلي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 
املص دقة على تفو0ت10.000 حصة 
من طرف لعلج ادضيس لص لح قدوحي 
هجر وحجيج عبد الفت ح تبع  لذلك 
تم تغيير البند ضقم 6 و 7 من الق نو8 

االس �صي
على  ينص  الذي   :18 ضقم  بند 
عبد  استق لةاملسير حسن وي  م يلي: 
الحفيظ و تعيي8 قدوحي هجر مسيرا 
جديدا للشركة تبع  لذلك تم تغيير 

البند ضقم 18 من الق نو8 االس �صي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 998.

78Iر

الته مي الس لمي

اميكا طخونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

الته مي الس لمي
ضقم 6 الش ضع الكبير بنسودة ، 

0000ر، ف س املغرب
اميك  طخونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 55ر1 

حي الوحدة بن سودة ف س - 0000ر 
ف س املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55ر67.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في ر1 بكتوبر 1)0) تقرض ح2 
اميك  طخونس شركة ذات املسؤولية 
 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 55ر1 
حي الوحدة بن سودة ف س - 0000ر 
ف س املغرب نتيجة الملن فسة وعدم 

تواجد اسواق العم2.
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و عي8:

الوضدي حكيم   السيد(ة) 

الوحدة  حي  55ر1  عنوانه(ا)  و   

املغرب  ف س  0000ر  ف س  بنسودة 

كمصفي (ة) للشركة.

الوضدي جواد   السيد(ة) 

الوحدة  حي  55ر1  عنوانه(ا)  و   

املغرب  ف س  0000ر  ف س  بنسودة 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

55ر1  وفي   (0(1 بكتوبر  ر1  بت ض0خ 

حي الوحدة بن سودة ف س - 0000ر 

ف س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   0( بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 5462/2021.

75Iر

STE SIMPLE CONSEIL SARL

ASFAR AHL FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، ف س املغرب

ASFAR AHL FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 857 ب 

تجزئة ب ب بألندلس الط بق 1 طر0ق 

مكن س - 0000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71759

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASFAR :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.AHL FES

مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

في نق2 املس فر0ن عبر مركبة والنق2 

الحرري.

ب   857  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

1 طر0ق  تجزئة ب ب بألندلس الط بق 

مكن س - 0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : محمد  ميلودي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد ميلودي عبد العز0ز : 50) 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : عثم 8  ميلودي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  ميلودي  السيد 

857 ب تجزئة ب ب بألندلس الط بق 1 

طر0ق مكن س 6108ر ف س املغرب.

العز0ز  عبد  ميلودي  السيد 

عنوانه(ا) 857 ب تجزئة ب ب بألندلس 

0000ر  مكن س  طر0ق   1 الط بق 

ف س املغرب.

السيد ميلودي عثم 8 عنوانه(ا) 

857 ب تجزئة ب ب بألندلس الط بق 1 

طر0ق مكن س 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  ميلودي  السيد 

857 ب تجزئة ب ب بألندلس الط بق 1 

طر0ق مكن س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   10 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )8)1.

76Iر

STE TAMAZIGHTPLAN

TAMAZIGHTPLAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TAMAZIGHTPLAN
 av allal ben abdellah appt 5 5ر
 35 av allal ben abdellah appt 5،

50000، meknes MAROC
TAMAZIGHTPLAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

الش و0ة تجزئة الال سعود عم ضة ضقم 
1 مكرض الط بق ضقم ) الشقة ضقم 8 

مكن س - 50000 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55877
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر  ر) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TAMAZIGHTPLAN
تركيب،   : بإيج ز  الشركة  غرض 

صي نة و اصالح معدات الري
بيع معدات الري و جميع املعدات 

و املواد الفالحية األخرى.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الش و0ة تجزئة الال سعود عم ضة ضقم 
 8 ) الشقة ضقم  1 مكرض الط بق ضقم 

مكن س - 50000 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد اس مة موليد : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد ادضيس موليد : 180 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
160 حصة   : السيدة زهوض موليد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة نجالء موليد : 160 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  موليد  اس مة  السيد 
املنزه  حي  اك سي س  زنقة   168 ضقم 

مكن س 50000 مكن س املغرب.
عنوانه(ا)  موليد  ادضيس  السيد 
املنزه  حي  اك سي س  زنقة   168 ضقم 

مكن س 50000 مكن س املغرب.
عنوانه(ا)  موليد  زهوض  السيدة 
االول  الط بق  زضهو8  زنقة   91 ضقم 
8 بن جدية الداض البير ء  شقة ضقم 

0)01) الداض البير ء املغرب.
عنوانه(ا)  موليد  نجالء  السيدة 
املنزه  حي  اك سي س  زنقة   168 ضقم 

مكن س 50000 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  موليد  اس مة  السيد 
املنزه  حي  اك سي س  زنقة   168 ضقم 

مكن س 50000 مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1)7.
77Iر

AIT TAQI MOULAY SAID

CFO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

CFO SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

ط ضق بن ز0 د ضقم 7ر الط بق )0 - 
000)9 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
15ر8)1
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير  1ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CFO  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SERVICE

التج ضة،   : غرض الشركة بإيج ز 

النق2   . والتصدير  االستيراد 

وإصالح  صي نة   . واللوجيستيك 

للمركب ت  الن ض0ة  الدضاج ت 

الصن عية..

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 -  0( الط بق  7ر  ط ضق بن ز0 د ضقم 

000)9 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد بوشفراوي : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوشفراوي  محمد  السيد 

ع   7 اق مة االندلس م س  عنوانه(ا) 

)) ط بق ) ش )1 بني يخلف 8815) 

املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوشفراوي  محمد  السيد 

ع   7 اق مة االندلس م س  عنوانه(ا) 

)) ط بق ) ش )1 بني يخلف 8815) 

املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر507).

78Iر

FIDUBAC SARL

BOUNAANAA RENT A CAR
إعال8 متعدد القراضات

FIDUBAC SARL

)16مكرض ش ضع يوسف ابن ت شفي8 

 NADOR، الشقة ضقم 11 الن ضوض

62000، nador maroc

 BOUNAANAA RENT A CAR

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي اوالد 

ابراهيم الن ظوض - 000)6 الن ظوض 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

رر9ر1.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

للشركة  الع م  الجمع  يقرض  م يلي: 

و  كمدير  بونعن ع  احمد  استق لة 

السيد  قب2  من  ستداض  الشركة  ب8 

محمدي بونعن ع لفترة غير محدودة 

مع الصالحي ت بكبر

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :15 ضقم  بند 

م يلي: تم تعيي8 املدير الوحيد للشركة 

، لفترة غير محدودة: السيد محمدي 

الشركة.  في  الوحيد  املدير  بونعن ع 

 ، التعيي8  هذا  بقبوله  املدير  يصرح 

موضًح  بنه ال يوجد تع ضض في املنع 

التعيي8.  هذا  يمنع  قد  ج نبه  من 

سيتم تحديد بجره في وثيقة الحقة. 

الصالحي ت  بأوسع  املدير  يتمتع 

للتصرف ني بة عن الشركة في جميع 

تبرير  إلى  الح جة  دو8   ، الظروف 

صالحي ت خ صة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم ر89.

79Iر

Soft finances sarl

 ZOUADA DE CONTROLE

DES VEHICULES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

Soft finances sarl

ش ضع بئر بنزضا8 عم ضة ز0نب ضقم 8 ، 

16000، سيدي ق سم الغرب

 ZOUADA DE CONTROLE DES

VEHICULES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : الحي 

الجديد زنقة ر) ضقم 6 - 16000 

سيدي ق سم املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9ر)7).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(1 نونبر   16 املؤضخ في 

 ZOUADA DE CONTROLE DES

شركة ذات املسؤولية   VEHICULES

 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 

دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 

 16000  -  6 ضقم  ر)  زنقة  الجديد 

بزمة  سيدي ق سم املغرب نتيجة ل- 

النش ط.

و عي8:

و  زضوال  ابن  يوسف  السيد(ة) 

عنوانه(ا) زنقة قرطبة ضقم 6 90000 

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

الحي  وفي   (0(1 نونبر   16 بت ض0خ 

 16000  -  6 ضقم  ر)  زنقة  الجديد 

سيدي ق سم املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 االبتدائية بسيدي ق سم بت ض0خ 

ين ير ))0) تحت ضقم 09/2022.

80Iر

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

PHYTORICH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الط بق الث لث ش ضع عالل ابن عبد 

هللا ضقم )ر الريش ، 800)5، الريش 

املغرب

PHYTORICH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي اليغن 

الريش - 800)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

187ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PHYTORICH

: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 

الفالحية ب لتقيسط.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي اليغن 

الريش - 800)5 الريش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد ن موس عبد هللا 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ن موس عبد هللا عنوانه(ا) 
املسيرة  حي  اسلي  معركة  زنقة   57

الريش 800)5 الريش املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ن موس عبد هللا عنوانه(ا) 
املسيرة  حي  اسلي  معركة  زنقة   57

الريش 800)5 الريش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بميدلت بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 98.
81Iر

EXPROX SARL AU

ITALIANO NEGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
ش ضع املغرب العربي عم ضة الزبيري 
الط بق الث ني عي8 حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 0ر86)، 

املحمدية املغرب
ITALIANO NEGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 9 
ط بق ) اق مة ا مجموعة 6 حقول 

الزنبق بن يخلف - 0ر88) املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر)0ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. ITALIANO NEGO
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بر ئع لف ئدة الغير ب لسي ضات.
 9 عم ضة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
حقول   6 اق مة ا مجموعة   ( ط بق 
الزنبق بن يخلف - 0ر88) املحمدية 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

بحمد  موالي  الشر0ف  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

500 حصة   : السيد مداوي خ لد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بحمد  موالي  الشر0ف  السيد 

ر81  ضقم  الوحدة  حي  عنوانه(ا) 

0ر88) املحمدية املغرب.

عنوانه(ا)  خ لد  مداوي  السيد 

 10(7 الرقم  حجي  سعيد  تجزئة 

طر0ف القنيطرة 11000 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بحمد  موالي  الشر0ف  السيد 

ر81  ضقم  الوحدة  حي  عنوانه(ا) 

0ر88) املحمدية املغرب

عنوانه(ا)  خ لد  مداوي  السيد 

 10(7 الرقم  حجي  سعيد  تجزئة 

طر0ف القنيطرة 11000 سال املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 0ر م ضس 

))0) تحت ضقم 1)6.

I)8ر

louardi compta

GIULIA BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta

ضقم 6) زنقة عب س املسعدي مكتب 

ضقم 5 املدينة الجديدة ف س ، 

0000ر، ف س املغرب

GIULIA BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 1 

ضقم 61 تجزئة بريستيجي  شونت 

كوضس ف س - 0010ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر05)7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GIULIA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.BEAUTY

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للتجمي2.

 1 مح2   : عنوا8 املقر االجتم عي 

شونت  بريستيجي   تجزئة   61 ضقم 

كوضس ف س - 0010ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة الحميدي كر0مة : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كر0مة  الحميدي  السيدة 

عنوانه(ا) ف س 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كر0مة  الحميدي  السيدة 

عنوانه(ا) ف س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1668.

Iر8ر

FLASH ECONOMIE

OMEGA COMPUTERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية سبع عيو8

حي نوضا ضقم 86 ش ضع الحسن الث ني

سبع عيو8 مكن س

 OMEGA اوميغ  كمبيوترز

COMPUTERS

شركة محدودة املسؤولية 
ضبس م له  00, 000 100 دضهم

مح2 تج ضي بط بق اض�صي وط بق 

مشرف بمدخ2 العم ضة بر0 ض 

 B الرقم E18 الز0تو8 مكن س

تأسيس شركة 

بمقت�صى  الشركة  هذه  بسست 

العقد العرفي بت ض0خ 8) فبراير ))0) 

م ضس  ر0  في  بمكن س  املسج2  و 

السيد الن صر محمد والسيد   (0((

خ لد برواحة

خص ئصه  ك لت لي

محدودة  شركة  الشركة  شك2 

املسؤولية »ش.م.م«
كمبيوترز  اوميغ   التسمية 

OMEGA COMPUTERS

الكمبيوتر  إصالح  موضوع 

االعالمي ت  بجهزة  بيع   – املحمول 

ب لتقسيط.

العملي ت  جميع  ع مة  بصفة  و 

امل لية  و  التج ض0ة  العق ض0ة  املنقولة 

التي يمكن ب8 تتص2 بصفة مب شرة 

بو غير مب شرة بموضوع الشركة 
تطوض  إلى  تؤدي  آ8  يمكن  بو 

الشركة املذكوضة

املقر   E18 B مكن س  الرقم 

االجتم عي مح2 تج ضي بط بق اض�صي 

العم ضة  بمدخ2  مشرف  وط بق 
بر0 ض الز0تو8 

ت ض0خ  من  تبتدئ  سنة   99 املدة 

تسجي2 الشركة 
 100  000,  00 الشركة  ضبسم ل 

دضهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

ك2 واحدة منه  00, 100 دضهم منحت 

ك لت لي :
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500 حصة   السيد برواحة خ لد 
50000 دضهم

500 حصة  السيد الن صر محمد 
50000 دضهم

يرجع  الشركة  وامر ء  تسيير   
منفرد  بشك2  ء  واالمر   التسيير 
بط قته  ضقم  خ لد  برواحة  للسيد 
املسؤول  وهو   C89681ر الوطنية 
والفع لة  الدائمة  اإلداضة  تسيير  عن 

لنش ط الشركة ملدة غير محدودة
1ر  ين ير إلى   1 سنة الشركة من 

دجنبر 
توزيع األضب ح

بعد خصم املص ض0ف و التحمالت 
الق نو8  في  إليه   املش ض  الق نونية 

التأسي�صي و بعد خصم 5% لتكو0ن 
الربح  ف 8  الق نوني  االحتي طي 
الص في يقسم بي8 الشرك ء ك2 حسب 
م ل  ضبس  في  االجتم عية  حصصه 

الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
 (8 ب ملحكمة التج ض0ة بمكن س يوم 

م ضس ))0) تحت عدد 55887

88Iر

GESTION ALJANOUB

DJB AUTO WARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا8 حي السع دة عم ضة ضقم 
) الط بق الث لث العيو8 ، 70000، 

العيو8 املغرب
DJB AUTO WARE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 
الخرراء ش ضع 0) غشت ضقم 87ر 
املر�صى العيو8 - 70080 العيو8 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
80975

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DJB  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.AUTO WARE

صي نة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الجديدة  السي ضات  تسو0ق   ,

تشخيص   , إصالح   ، واملستعملة 

السي ضات ، وميك نيك ع م....

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

غشت   (0 ش ضع  الخرراء  املسيرة 

 70080  - العيو8  املر�صى  87ر  ضقم 

العيو8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : الداودي  ضضوا8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ضضوا8 الداودي عنوانه(ا) 

املر�صى العيو8   01 ش ضع النصر ضقم 

70080 العيو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضضوا8 الداودي عنوانه(ا) 

املر�صى العيو8   01 ش ضع النصر ضقم 

70080 العيو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 892/2022.

85Iر

GESTION ALJANOUB

DIAMANT DU SUD CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا8 حي السع دة عم ضة ضقم 
) الط بق الث لث العيو8 ، 70000، 

العيو8 املغرب
DIAMANT DU SUD CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 
اخنيفرة ضقم 18 حي خط الرملة 01 

العيو8 - 70000 العيو8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر8099

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DIAMANT DU SUD CAR
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق ..
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 01 18 حي خط الرملة  اخنيفرة ضقم 

العيو8 - 70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الك م2  نظيرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الك م2  نظيرة  السيدة 
 0( حي السع دة زنقة ام دض0كة ضقم 

العيو8 70000 العيو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الك م2  نظيرة  السيدة 

 0( حي السع دة زنقة ام دض0كة ضقم 

العيو8 70000 العيو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 901/2022.

86Iر

CAB ADVICE

S T I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

ش ضع محمد الخ مس عم ضة ضقم 

188 الط بق األول شقة ضقم ) ، 

16000، سيدي ق سم املغرب

S T I شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب ضقم 

ر اق مة الي سمي8 5) بولف ض يعقوب 

املنصوض - 18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

68815

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.S T I :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

بشغ ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

متنوعة و بن ء

- اشغ ل امليك نيكية واإلصالح

- تصليح الثالج ت, وتكييف الهواء 

الب ضد....
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مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
بولف ض   (5 الي سمي8  اق مة  ر  ضقم 

القنيطرة   18000  - يعقوب املنصوض 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الحلوي  ميلود  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الحلوي  ميلود  السيد 
حي الوحدة 1 مجموعة ) بلوك 1 ضقم 

8 50)18 سيدي يحيى املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحلوي  ميلود  السيد 
حي الوحدة 1 مجموعة ) بلوك 1 ضقم 

8 50)18 سيدي يحيى املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 1ر م ضس 

))0) تحت ضقم -.

87Iر

FLASH ECONOMIE

LASFAR METAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LASFAR METAUX

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

مقره  اإلجتم عي: 75 ش ضع بنف  
زاو0ة زنقة الرميمة اإلقليمية 

الط بق 9 الشقة ب 108 - الداض 

البير ء
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

091رر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
LASFAR METAUX:تسمية 

الشركة
إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وجميع  الثمينة  املع د8  وتسو0ق 

بنواع النف ي ت
75 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
بنف  زاو0ة زنقة الرميمة اإلقليمية 
الداض   -  108 ب  الشقة   9 الط بق 

البير ء
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  :مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي
 لصفر ي سي8 : 100 حصة بقيمة 

100 دضهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  :األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء
النوض  حي  عنوانه  ي سي8  لصفر   
مجموعة س ضقم 7 عم ضة )5 - الداض 

البير ء
والع ئلية  الشخصية  :األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة
النوض  حي  عنوانه  ي سي8  لصفر   
مجموعة س ضقم 7 عم ضة )5 - الداض 

البير ء
ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 
البير ء  ب لداض  لالستثم ض  الجهوي 
ضقم  تحت   (0(( فبراير   07 بت ض0خ 

7(6
88Iر

FLASH ECONOMIE

 NADAUD TRADING
EQUIPEMENT ET SERVICES

إعال8 متعدد القراضات

 NADAUD TRADING
EQUIPEMENT ET SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

ضبسم له :100.000 دضهم
مقره  االجتم عي :61 ش ضع اللة 
الي قوت و زاو0ة املع ني الط بق ) 

ضقم )6 الداض البير ء

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8598(9

املؤضخ  الع م  الجمع  بمقت�صى 

بت ض0خ )0 فبراير ))0) قرض م  يلي :

بحمد  السيد  وف ة  إلى  -اإلش ضة 

بوتمزكي8

توزيع  تم   ، الوف ة  لهذه  تبع  

الراح2  يملكه   ك 8  التي  الحصص 

السيد بحمد بوتمزكي8 في ضبس م ل 

الشركة املذكوضة ، بي 1000 ، 

على النحو الت لي:

58ر  بوتمزغي8  حس م  السيد   -

حصة

 1(5 حسي8  ف طمة  السيدة   -

حصة

 177 بوتمزغو0ن  نه د  السيدة   -

حصة

بوتمزغو0ن  ي سمي8  اآلنسة   -

177حصة

 167 صديقك  ضقية  السيدة   -

حصة

مجموع 1000 سهم

حسي8  ف طمة  السيدة  -تعيي8 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة

-تحو20 الشك2 الق نوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشر0ك الوحيد إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة

النظ م  من   7 الفص2  تعدي2 

األس �صي للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 818671

89Iر

KIPASS SERVICES

KIPASS SERVICES
إعال8 متعدد القراضات

KIPASS SERVICES

شقة 5 عم ضة 8 إق مة ف ل فلوضي 

بلوك )1 ، 11160، سال املغرب

KIPASS SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: شقة 5 

عم ضة 8 إق مة ف ل فلوضي بلوك )1، 

تجزئة سعيد حجي - 11160 سال 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

رر8)ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ين ير   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

حصص:  -1تفو0ت  ضقم  قراض 

بمقت�صى  م يلي:  على  ينص  الذي 

عقد تفو0ت الحصص املتخد بت ض0خ 

ق م السيد صديقي   ،  18-01-2022

حصة يملكه  في   1000 يونس بنق2 

الشركة الى السيد بنعزوز محمد

الذي  -2تكييف اإلداضة:  قراض ضقم 

الع م  الجمع  قرض  م يلي:  على  ينص 

بعد استق لة السيد صديقي يونس، 

من  محمد  بنعزوز  السيد  بتعيي8 

بسط ت،   10-04-1989 مواليد 

للبط قة  ح م2  الجنسية،  مغربي 

 ، W416485 التعر0ف الوطنية ضقم

 (0 يقطن ب اق مة الي سمي8 عم ضة 

ضقم )1 ت بر0كت سال، مسيرا للشركة 

ملدة غير محدودة

اإلجتم عي  املقر  -3نق2  ضقم  قراض 

قرض  الذي ينص على م يلي:  للشركة: 

اإلجتم عي  املقر  نق2  الع م  الجمع 

إق مة   8 عم ضة   5 للشركة من شقة 

تجزئة سعيد   ،1( ف ل فلوضي بلوك 

حي   (6 ضقم  ج  بلوك  إلى  حجي سال 

البريد ح ي م الرب ط

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

الذي  -4املقر اإلجتم عي:  بند ضقم 

ينص على م يلي: بلوك ج ضقم 6) حي 

البريد ح ي م الرب ط

الذي   : -6مس هم ت  ضقم  بند 

ينص على م يلي: السيد بنعزوز محمد 

 1000 الى  مقسمة  دضهم.   100000

حصة من فئة 100 دضهم.
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بند ضقم )1 -التسيير: الذي ينص 
على م يلي: تعيي8 السيد بنعزوز محمد 
بسط ت،   10-04-1989 مواليد  من 
للبط قة  ح م2  الجنسية،  مغربي 
 ، W416485 التعر0ف الوطنية ضقم
 (0 يقطن ب اق مة الي سمي8 عم ضة 
ضقم )1 ت بر0كت سال، مسيرا للشركة 

ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بسال  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 09ر.
90Iر

FLASH ECONOMIE

DIORH
إعال8 متعدد القراضات

DIORH
مقره  االجتم عي:18 زنقة املرت�صى 

الط بق 1 الداض البير ء
الهدف الرئي�صي: مكتب الدضاس ت و 

إداضة املواضد اإلنس نية
ضبسم له  :1.000.000 دضهم

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
589(7

الع م  الجمع  ملقت�صى  تبع  
م ضس   15 بت ض0خ  املؤضخ  االستثن ئي 

))0) قرض الشرك ء :
املؤس�صي  الغرض  -لتوسيع 
للشركة إلجراء دضاس ت استقص ئية 
عن سوق العم2 ،األجوض ومم ضس ت 

املواضد البشر0ة واالجتم عية
إلى  الشركة  تسمية  -تغيير 

.»DIORH CONSEIL«
الرئيس  استق لة  إلى  -االش ضة 
 Diorh شركة  تعيي8  وقرض  الس بق 

 Holding
كرئيس جديد للشركة لفترة غير 

محدودة.
كجزء من واجب ته كرئيس شركة 
السيد  سيكو8   Diorh Holding

السعيد بالل ، شخًص  طبيعًي  
 دائًم  له 

ً
ممثال

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ابر20 ))0) تحت ضقم ر)8)1.
91Iر

FLASH ECONOMIE

TI-ITCONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

TI-ITCONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقره  اإلجتم عي: 16ر تجزئة لين  
سيدي معروف الط بق ) مكتب ضقم 

ب8 و ب5 - الداض البير ء
ضبسم له  :10000 دضهم

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
909ر8ر

 06 بمقت�صى القراض املؤضخ بت ض0خ 
دجنبر 1)0) قرض ح2 الشركة- 

مشكيرا  يوسف  السيد  -عي8 
كمصفي للشركة

حدد مقر التصفية في 16ر تجزئة 
لين  سيدي معروف الط بق ) مكتب 

ضقم ب8 و ب5 - الداض البير ء-
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم ر86ر81
I)9ر

FLASH ECONOMIE

 INSTITUT RESSOURCES
HUMAINES

إعال8 متعدد القراضات

 INSTITUT RESSOURCES
HUMAINES

مقره  االجتم عي:18 زنقة املرت�صى 
الط بق 8 الداض البير ء

الهدف الرئي�صي: مكتب الدضاس ت 
واالستش ضة في التدض0ب

ضبسم له  :600.000 دضهم
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر67)10
الع م  الجمع  ملقت�صى  تبع  
م ضس   15 بت ض0خ  املؤضخ  االستثن ئي 

))0) قرض الشرك ء :
املؤس�صي  الغرض  -لتوسيع 
األعم ل  جميع  ألداء  للشركة 
والدضاس ت املتعلقة ببرامج التوظيف 

والتدض0ب ؛ التوظيف والبحث عن 
للشرك ت  املن سبة  امله ضات 
 ، الع مة  بو  الخ صة   ، واملؤسس ت 

في املغرب بو في   ، الوطنية بو الدولية 
الخ ضج ؛ إنت ج ونشر 

النفس.  علم  بس ليب  وتطبيق 
واختب ضات شخصية  امله ضات  تقييم 
بو  الوطنية  الشرك ت  موظفيي8 

الدولية ، في املغرب بو في 
الخ ضج.

إلى  الشركة  تسمية  -تغيير 
» DIORH DÉVELOPPEMENT«

الرئيس  استق لة  إلى  -االش ضة 
 Diorh شركة  تعيي8  وقرض  الس بق 

 Holding
كرئيس جديد للشركة لفترة غير 

محدودة.
كجزء من واجب ته كرئيس شركة 
السيد  سيكو8   Diorh Holding

السعيد بالل، شخًص  طبيعًي  
 دائًم  له  

ً
ممثال

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ابر20 ))0) تحت ضقم 8)8)1.
Iر9ر

comptoir expertise du maroc

VARDIVE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

VARDIVE SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 

الك ئن بزنقة الق ئد حمودة ضقم ر0 
ابن سليم 8 - 000ر1 بنسليم 8 

املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.5701

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تم تعيي8  1ر غشت  املؤضخ في 
لبهي  السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

نعيمة كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ض0خ  سليم 8  بب8  االبتدائية 

شتنبر 1)0) تحت ضقم 668.

98Iر

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

SOCIETE TRANS DIASCIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 société de travaux de
comptabilité jasmine sarl d›au
 n°37 avenue des far magasin
 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE TRANS DIASCIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 في 
الطبق االض�صي ضقم )1 الثقسيم 
الحسن و0ة 1 مرج 8 1 50070 

مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55887

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. SOCIETE TRANS DIASCIA
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع املثنوعة ني بة عن الغير.
مح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الثقسيم   1( في الطبق االض�صي ضقم 
 50070  1 مرج 8   1 الحسن و0ة 

مكن س املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد بن دضي : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سعيد بن دضي عنوانه(ا) 
 1 الحسن و0ة  الثقسيم   1( ضقم 

مرج 8 1 50070 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد بن دضي عنوانه(ا) 
 1 الحسن و0ة  الثقسيم   1( ضقم 

مرج 8 50070 مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 81)1.

95Iر

ASMAA MEDIA GROUP

RAPILOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 

البير ء املغرب

RAPILOG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 85 زنقة 

عبد الق دض مخت ض الط بق ) الرقم 

8 - - البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6899ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RAPILOG

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

مستودع للبر ئع .

زنقة   85  : عنوا8 املقر االجتم عي 

 8 الرقم   ( عبد الق دض مخت ض الط بق 

- - البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة فتيحة موافي : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   500  : السيدة هبة بوقف  

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   500  : بوقف   بية  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد امحمد بوقف  : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  موافي  فتيحة  السيدة 

البير ء - البير ء املغرب.

عنوانه(ا)  بوقف   هبة  السيدة 

البير ء - البير ء املغرب .

عنوانه(ا)  بوقف   بية  السيدة 

البير ء - البير ء املغرب .

عنوانه(ا)  بوقف   امحمد  السيد 

البير ء - البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوقف   امحمد  السيد 

البير ء - البير ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (1 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.

96Iر

FITARCO

PIXIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
PIXIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

الزاو0ة جم عة اكلو 85000 تيزنيت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر51

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.PIXIA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
غرض الشركة بإيج ز : الطب عة 

مف وض.
دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
تيزنيت   85000 الزاو0ة جم عة اكلو 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ق ع  الحسي8 : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الحسي8  ق ع   السيد 
 85000 اكلو  جم عة  الزاو0ة  دواض 

تيزنيت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحسي8  ق ع   السيد 
تيزنيت   85000 اكلو  الزاو0ة  دواض 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بتيزنيت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 109.

97Iر

tensiftconsultant

AIN DARRAK COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب ) عم ضة الطنط وي زنقة 
الصن عة ، 86000، آسفي املغرب

 AIN DARRAK COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 تجزئة 
الكتبية زنقة 10 - 86000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(6(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIN  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DARRAK COMPANY
مطوض   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات.
متنوعة  اعم ل  مق ول   -

واالنش ءات
- عملية التقسيم.

تجزئة   5  : عنوا8 املقر االجتم عي 
اسفي   86000  -  10 زنقة  الكتبية 

املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.100.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 11000  : الحداد  ضبيعة  السيدة 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الحداد  ضبيعة  السيدة 
الرقم 11 زنقة ج تجزئة الر0 ض حي ا 

ب س املدينة الجديدة 86000 اسفي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحداد  ضبيعة  السيدة 
الرقم 11 زنقة ج تجزئة الر0 ض حي ا 

ب س املدينة الجديدة 86000 اسفي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   09 بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 6)).

98Iر

PHARMACIE MENZAH AL ATLAS

 PHARMACIE MENZAH AL

ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 PHARMACIE MENZAH AL

ATLAS

 N 6 IMM 44 GH12RESIDENCE

 MENZEH ATLAS1 TRANCHE 8

 TAMENSOURT MARRAKECH،

40000، marrakech MAROC

 PHARMACIE MENZAH AL

ATLAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 

6 عم ضة GH12 88 اق مة منزه 

االطلس 1 تجزئة 8 مدينة الجديدة 

ت منصوضت مراكش - 80000 

مراكش املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر7ر117.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

))0) تقرض ح2  8) فبراير  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 PHARMACIE الوحيد  الشر0ك 

مبلغ   MENZAH AL ATLAS

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

 88 عم ضة   6 ضقم  اإلجتم عي  مقره  

GH12 اق مة منزه االطلس 1 تجزئة 8 

مدينة الجديدة ت منصوضت مراكش 

ل  نتيجة  املغرب  مراكش   80000  -

تصفية   : الق نوني  الشك2  تغيير   :

شخص  انش ء  ذالك  وبعد  الشركة 

ذاتي .

ضقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

منزه  اق مة   GH12  88 عم ضة   6

مدينة الجديدة   8 تجزئة   1 االطلس 

 80000  - مراكش  ت منصوضت 

مراكش املغرب. 

و عي8:

و  شكال8  ي سي8  السيد(ة) 

عنوانه(ا) تجزئة تسلط ت 8ر5 سيبع 

(ة)  80000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و مح2 تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : ضقم 6 عم ضة 88 

GH12 اق مة منزه االطلس 1 تجزئة 8 

مدينة الجديدة ت منصوضت مراكش 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر0ر8ر1.

99Iر

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE HEDEFSEN
ASCENSEURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 société de travaux de
comptabilité jasmine sarl d›au
 n°37 avenue des far magasin
 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE HEDEFSEN

ASCENSEURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 7ر ش  
ضع الجيش امللكي مح2 ضقم 6 املدينة 

الجديدة 50000 مكن س املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.89565

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 0) دجنبر 1)0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ش  ضع الجيش امللكي مح2  7ر  »ضقم 
 50000 الجديدة  املدينة   6 ضقم 
6ر الشقة  مكن س املغرب« إلى »ضقم 
مكن س   50050 ك ميلية  بلير   8

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 96)1.
800I

GEST CONSULTING 

B.H PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GEST CONSULTING
 LOT ADDOHA 1 IMM

 N°1RDC MAG N° 13 AIN
 SEBAA CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
B.H PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي مب ضكة 
،املجموعة 8 ،الرقم 5،الط بق األول 

سيدي البرنو�صي الداض البير ء - 

0600) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5911ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.H  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PROMO

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي مب ضكة 
،املجموعة 8 ،الرقم 5،الط بق األول 

 - البير ء  الداض  البرنو�صي  سيدي 

0600) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : فؤادغزالي  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد حمزة بوطال8 : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فؤادغزالي عنوانه(ا) تجزئة 
س مومن   60 ضقم   ( الرحم ني زنقة 

البير ء  الداض   (0680 البير ء 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوطال8  حمزة  السيد 
زنقة   ( سيدي مومن حي الدومة مج 
الداض   (0680 البير ء   150 ضقم   6

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)  غزالي  فؤاد  السيد 

س   60 ضقم   ( تجزئة الرحم ني زنقة 

مومن البير ء 0680) الداض البير ء 

املغرب

عنوانه(ا)  بوطال8  حمزة  السيد 

زنقة   ( سيدي مومن حي الدومة مج 

الداض   (0680 البير ء   150 ضقم   6

البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 57)817.

80(I

زوبير بوتغم س

STE CAMP PEINTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغم س

اكنول املركز ت زة ، 5050ر، ت زة 

املغرب

STE CAMP PEINTURES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض كوا8 

بوحلو واد املي2 ت زة - 5000ر ت زة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6887

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. CAMP PEINTURES

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة .

عنوا8 املقر االجتم عي : دواض كوا8 

ت زة  5000ر   - بوحلو واد املي2 ت زة 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : السيد ع مر بوهزة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد هش م الكح2 : 500 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوهزة  ع مر  السيد 
ت زة  5000ر  حي اكال واد املي2 ت زة 

املغرب.
عنوانه(ا)  لكح2  هش م  السيد 
5000ر  دواض الكاليب واد املي2 ت زة 

ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوهزة  ع مر  السيد 
ت زة  5000ر  حي اكال واد املي2 ت زة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   17 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 119.

Iر80

AGAFISCO

HI MARY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGAFISCO
ضقم 50ر ش ضع موالي اسم عي2 

حي النهظة اك دير ، 0ر800، اك دير 
املغرب

HI MARY IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مستوطن 
في مكتب ضقم ر5 الط بق الرابع 

ص لة امل مونية ش ضع حسن 
بونعم ني فح 500 حي الداخلة بك دير 

. - 80000 بك دير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر508

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HI  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MARY IMMOBILIER

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

 / املنزلي  التنظيف  /بعم ل  عق ض0ة 

تصدير املنتج ت الحرفية.

عنوا8 املقر االجتم عي : مستوطن 

في مكتب ضقم ر5 الط بق الرابع ص لة 

فح  بونعم ني  امل مونية ش ضع حسن 

 80000  -  . حي الداخلة بك دير   500

بك دير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : السيد بوهي محمد 

بقيمة 50.000 دضهم للحصة .

 500  : مر0م  سيد  بيت  السيدة 

حصة بقيمة 50.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  بوهي  السيد 

إيط لي  100)8 إميلي  إيط لي .

السيدة بيت سيد مر0م عنوانه(ا) 

ط ط   ر)880  اديس  تكسلت  دواض 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بيت سيد مر0م عنوانه(ا) 

ط ط   ر)880  اديس  تكسلت  دواض 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   15 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7ر1089.

808I

FLASH ECONOMIE

PARA PLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Para place شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 18 تجزئة 
القدس بوجنيبة - 5000) خر0بكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1ر75

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Para  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.place
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت شبه الصيدالنية.
عنوا8 املقر االجتم عي : 18 تجزئة 
خر0بكة   (5000  - بوجنيبة  القدس 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : محمد  بط �صي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  محمد  بط �صي  السيد 
الداخلة  حي  القدس  18تجزئة 

بوجنيبة 5000) خر0بكة املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  بط �صي  السيد 
الداخلة  حي  القدس  18تجزئة 

بوجنيبة 5000) خر0بكة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 11).

805I

امغ ض عبد الغ فوض

BACK TO E.BIKE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

امغ ض عبد الغ فوض
ش ضع الجيش امللكي اق مة النوض ضقم 
1 الط بق االول تطوا8 ، 000ر9، 

تطوا8 املغرب
BACK TO E.BIKE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
شتيلة ضقم 5ر الطواب2 السفلى 
تطوا8 - 000ر9 تطوا8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر8)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BACK : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

.TO E.BIKE
استراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدضاج ت االلكترونية.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
السفلى  الطواب2  5ر  ضقم  شتيلة 

تطوا8 - 000ر9 تطوا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   100  : السيد بكوض محمد 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .

بقيمة   100  : السيد بكوض محمد 

1.000 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  بكوض  السيد 

بلجيك  1089 بلجيك  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  بكوض  السيد 

بلجيك  1089 بلجيك  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 895.

806I

فيد بيست كونسيلتي8

ELEC LAMTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي8

حي السع دة ش ضع موالي اسم عي2 
زنقة برك 8 ضقم 01 الط بق االول ، 

70000، العيو8 املغرب

ELEC LAMTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الوك لة 
بلوك د ضقم 787 - 70000 العيو8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

80879

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELEC  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.LAMTA

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الكهرب ء........

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 70000  -  787 الوك لة بلوك د ضقم 

العيو8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد هيب  عبد الرحم 8 : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحم 8  عبد  هيب   السيد 
بلوك ف مدينة  06ر  ضقم  عنوانه(ا) 

الوحدة 70000 العيو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحم 8  عبد  هيب   السيد 
بلوك ف مدينة  06ر  ضقم  عنوانه(ا) 

الوحدة 70000 العيو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 813/2022.

807I

FITARCO

OPERA CREME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

OPERA CREME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

اوبيهي طر0ق اكلو - 85000 تيزنيت 

املغرب .

تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8817

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(( )) فبراير  املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) صدقي 

ابراهيم كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 بت ض0خ  بتيزنيت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر9.

808I

FITARCO

OPERA CREME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

OPERA CREME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

اوبيهي طر0ق اكلو 85000 تيزنيت 

املغرب .

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8817

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :

الرحم 8  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة  80ر  ادهمو 

(ة)  حصة لف ئدة السيد  80ر  بص2 

فبراير   (( بت ض0خ  ادهمو  الحس 8 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 بت ض0خ  بتيزنيت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر9.

809I
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زوبير بوتغم س

 STE ECOLE MADKOURI
FRERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

زوبير بوتغم س
اكنول املركز ت زة ، 5050ر، ت زة 

املغرب
 STE ECOLE MADKOURI FRERE

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 77ر 
تجزئة امي8 سكن طر0ق وجدة ت زة - 

5000ر ت زة املغرب .
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.8687

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( فبراير   09 في  املؤضخ 

املص دقة على :
الحداد  عم د  (ة)  السيد  تفو0ت 
500 حصة اجتم عية من بص2 500 
حصة لف ئدة السيد (ة) محمد امي8 

مدكوضي بت ض0خ 09 فبراير ))0).
مونية الرتيمي  (ة)  تفو0ت السيد 
500 حصة اجتم عية من بص2 500 
حصة لف ئدة السيد (ة) محمد امي8 

مدكوضي بت ض0خ 09 فبراير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 159.
810I

فيطراسكو

مجموعة املدارس الخاصة 
لويس مارتن

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيطراسكو
ضقم 8ر زنقة 16 نونبر شقة ضقم 
1 ف س املدينة الجديدة ف س، 

0000ر، ف س املغرب
مجموعة املداضس الخ صة لويس 

م ضتن شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 E (9 وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم
تجزئة جن 8 عي8 الشقف - 0000ر 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(065
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
لويس  الخ صة  املداضس  مجموعة 

م ضتن.
مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

للتعليم الخ ص.
 E (9 عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم
0000ر   - تجزئة جن 8 عي8 الشقف 

ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد والي علمي عبدالعز0ز : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد فكروش عبدالوه ب : 5)1 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : مر0م  الف طمي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة العوني ضج ء : 5)1 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عبدالعز0ز  علمي  والي  السيد 
عنوانه(ا) ضقم 5 ش ضع غزة حي الفرح 

ر ف س 0000ر ف س املغرب.
عبدالوه ب  فكروش  السيد 
اضجوا8  ش ضع   18 ضقم  عنوانه(ا) 
نرجس A ف س 0000ر ف س املغرب.

السيدة الف طمي مر0م عنوانه(ا) 
ف س  ر  ش ضع غزة حي الفرح   5 ضقم 

0000ر ف س املغرب.

عنوانه(ا)  ضج ء  العوني  السيدة 

ضقم 18 ش ضع اضجوا8 نرجس A ف س 

0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالعز0ز  علمي  والي  السيد 

عنوانه(ا) ضقم 5 ش ضع غزة حي الفرح 

ر ف س 0000ر ف س املغرب

عبدالوه ب  فكروش  السيد 

اضجوا8  ش ضع   18 ضقم  عنوانه(ا) 

نرجس A ف س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1588.

811I

امغ ض عبد الغ فوض

PALOMA PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

امغ ض عبد الغ فوض

ش ضع الجيش امللكي اق مة النوض ضقم 

1 الط بق االول تطوا8 ، 000ر9، 

تطوا8 املغرب

PALOMA PROTECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الجديد 

زنقة بن ضشد زنقة 8ر الفنيدق - 

000ر1 الفنيدق املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر681).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 PALOMA الوحيد  الشر0ك  ذات 

 100.000 مبلغ ضبسم له    PROTECT

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

8ر  زنقة  بن ضشد  زنقة  الجديد  حي 

الفنيدق املغرب  000ر1   - الفنيدق 

نتيجة ل : الخس ضة.

ش ضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجديد زنقة بن ضشدضقم 8ر الفنيدق 

- 000ر1 الفنيدق املغرب. 
و عي8:

الفرشم  العربي  محمد  السيد(ة) 
و عنوانه(ا) حي املرجة ش ضع ابن ضشد 
تطوا8  000ر1  الفنيدق   (78 ضقم 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
8ر  حي الجديد زنقة بن ضشد زنقة   :

الفنيدق
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 888.

81(I

ASMAA MEDIA GROUP

BEVERAGE
إعال8 متعدد القراضات

ASMAA MEDIA GROUP
ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 
البير ء املغرب

BEVERAGE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ر1 زنقة 
بحمد املج طي بق مة ليزاب2 الط بق 

1 الرقم 8 املع ض0ف - - البير ء 
املغرب .

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

11887ر.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 نونبر   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية : 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  اجتم عية  حصة   (000 تفو0ت 
الى  الكر0م  عبد  السيدالرحب وي 

السيد صبير جم ل 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
اسق لة السيد الرحب وي عبد الكر0م 

من التسيير .
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قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

كمسير  جم ل  صبير  السيد  تعيي8 

جديد للشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 

للحصص  الجديد  التقسيم  م يلي: 

االجتم عية

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

التقسيم الجديد لربسم ل الشركة

على  ينص  الذي  ر1:  ضقم  بند 

م يلي: تعيي8 مسسيرجديد للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

دجنبر 1)0) تحت ضقم 568)80.

Iر81

ديوا8 موثقة

BINAE ALWIAM 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا8 موثقة

 Rce Al Youbia, 1er Etage Bur.1,

 Av. Allal Ben Abdellah (en face

 Clinique Rais) Rce Al Youbia,

 1er Etage Bur.1, Av. Allal Ben

 Abdellah (en face Clinique

Rais)، 0، fes MAROC

 BINAE ALWIAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ف س، 

ش ضع القرو0ي8، ضقم 6ر، النرجس 

 FES ب، طر0ق صفرو، - 0000ر

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر11)7

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BINAE :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. ALWIAM

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

وانش ء  وتجهيز  بيع وشراء  العق ضي، 

العق ضات..

ف س،   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

النرجس  6ر،  ضقم  القرو0ي8،  ش ضع 

 FES 0000ر   - صفرو،  طر0ق  ب، 

.MAROC

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد مكودي : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد محمد امالس : 800 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 800  : السيد محمد مراد مكودي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مكودي  محمد  السيد 

ف س، ) تجزئة ه جر، الشقة 5، عي8 

عمير، 0000ر ف س املغرب.

عنوانه(ا)  امالس  محمد  السيد 

6ر،  ضقم  القرو0ي8،  ش ضع  ف س، 

0000ر  صفرو.  طر0ق  ب،  النرجس 

ف س املغرب.

مكودي  مراد  محمد  السيد 
زنقة  1ر،  ضقم  ف س،  عنوانه(ا) 

ف س  0000ر  ب.  النرجس  الحن ء، 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مكودي  محمد  السيد 

ف س، ) تجزئة ه جر، الشقة 5، عي8 

عمير، 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1773/2022.

818I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

FAGANOOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro 1

150)9 القصر الكبير املغرب.

FAGANOOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي سوق 

الصغير زنقة 1 ضقم ر6 - 150)9 

القصر الكبير املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(817

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

))0) تقرض ح2  5) فبراير  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسم له   مبلغ   FAGANOOR

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

زنقة  الصغير  سوق  حي  اإلجتم عي 
الكبير  القصر   9(150  - ر6  ضقم   1

تحقيق  لعدم   : ل  نتيجة  املغرب 

بسست  الدي  اإلجتم عي  الهدف 

آلجله..
و حدد مقر التصفية ب حي سوق 
 9(150  - ر6  ضقم   1 زنقة  الصغير 

القصر الكبير املغرب.

و عي8:

ك كة  الرحيم  عبد   السيد(ة) 

 1 و عنوانه(ا) حي سوق الصغير زنقة 
ضقم ر6 150)9 القصر الكبير املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود تبليغ  مح2  و   املخ برة 

 و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ الكبير  ب لقصر   االبتدائية 

 17 م ضس ))0) تحت ضقم 76.

815I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE MUSIC AND

TASTE SARL AU
إعال8 متعدد القراضات

مكتب بومهرو 6. ش ضع عالل بن عبد 

هللا 90000 طنجة

 SOCIETE MUSIC AND TASTE

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي :ملتقى 

ش ضع ولي العهد و ش ضع محمد عبدو 

90000 طنجة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

91ر115.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 17 ين ير ))0)

تم اتخ ذ القراضات الت لية:

قراض ضقم 1 - الذي ينص على م يلي: 

تمتلكه   التي  حصة   100 تفو0ت 

 SOCIETE CINE ATLAS HOLDING

 MUSIC AND شركة  في   SARL

TASTE SARL AU

قراض ضقم -2 الذي ينص على م يلي: 

األس �صي  الق نو8  صي غة  إع دة 

للشركة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية:

بند ضقم -6 الربسم ل: الذي ينص 

على م يلي: 

- تفو0ت 100 حصة من فئة 1000 

دضهم للحصة مق ب2 100.000 دضهم 

 SOCIETE CINE  و التي ك نت تمتلكه

للسيد   ATLAS HOLDING SARL

 PIERRE-FRANCOIS BERNET

لحصص  الوحيد  امل لك  ليصبح 

MUSIC AND TASTE SARL AU

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7)507).

816I
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tensiftconsultant

TRANS FAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

tensiftconsultant

املكتب ) عم ضة الطنط وي زنقة 

الصن عة ، 86000، آسفي املغرب

TRANS FAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )1) 

طر0ق الصو0رة سبت جزولة - 

86000 بسفي املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8711

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض   (0(1 يوليوز   (7 في  املؤضخ 

ح2 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسم له   مبلغ   TRANS FAD

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

طر0ق الصو0رة   (1( اإلجتم عي ضقم 

سبت جزولة - 86000 بسفي املغرب 

نتيجة ل : - اسب ب اقتص دية..

ضقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - طر0ق الصو0رة سبت جزولة   (1(

86000 بسفي املغرب. 

و عي8:

و  فري2  ابتس م  السيد(ة) 

عنوانه(ا) حي القص ض0ة سبت جزولة 

(ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   86000

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   (( بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 668).

817I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAISON ANAROZE

إعال8 متعدد القراضات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 

حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب

MAISON ANAROZE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: الزاو0ة 

العب سية سيدي غ نم ضقم 95 - 

80000 مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

9569ر8.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

اتخ ذ  تم   (0(1 م ي   (8 في  املؤضخ 

القراضات الت لية : 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

م يلي: تحو20 مقر الشركة الى الزاو0ة 

 95 ضقم  غ نم  سيدي  العب سية 

مراكش

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

توسع غرض الشركة : استغالل منزل 

للري فة - ت جر الحرف اليدو0ة - 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تغيير غرض الشركة : استغالل منزل 

للري فة - ت جر الحرف اليدو0ة - 

على  ينص  الذي   :8 ضقم  بند 

م يلي: تحو20 مقر الشركة الى الزاو0ة 

 95 ضقم  غ نم  سيدي  العب سية 

مراكش

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

غشت 1)0) تحت ضقم ر78988.

818I

sacompta sarl au

 STE AMINE OMAR

BABEKER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

sacompta sarl au

88) ش ضع الجيش امللكي ميسوض ، 

50)رر، ميسوض املغرب

 STE AMINE OMAR BABEKER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 

)10 ش ضع موالي يوسف ميسوض - 

50)رر ميسوض املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.5(5

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  08 دجنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE AMINE OMAR BABEKER

دضهم   10.000 مبلغ ضبسم له    SARL

 10( ضقم  اإلجتم عي  وعنوا8 مقره  

ش ضع موالي يوسف ميسوض - 50)رر 

التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  ميسوض 

النه ئي عن االشغ ل.

و حدد مقر التصفية ب ضقم )10 

ش ضع موالي يوسف ميسوض - 50)رر 

ميسوض املغرب. 

و عي8:

السيد(ة) محمد امي8 و عنوانه(ا) 

العربية  االم ضات  9ر)ا  ب  ص  دبي 

املغرب  ميسوض  50)رر  املتحدة 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   (8 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 377/2021.

819I

sacompta sarl au

 STE FORCEKACH TRADIV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

ح2 شركة

sacompta sarl au
88) ش ضع الجيش امللكي ميسوض ، 

50)رر، ميسوض املغرب
 STE FORCEKACH TRADIV SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد(في طوض 
التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
بئر انزضا8 ميسوض ش ضع بئر انزضا8 

ميسوض 50)رر ميسوض املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1657

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( ين ير   08 املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE FORCEKACH الشر0ك الوحيد
ضبسم له   مبلغ   TRADIV SARL AU
مقره   وعنوا8  دضهم   80.000
ميسوض  انزضا8  بئر  ش ضع  اإلجتم عي 
50)رر  ميسوض  انزضا8  بئر  ش ضع 
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  ميسوض 

النه ئي عن االشغ ل.
ضقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
108 حي سيدي بوطيب ش ضع موالي 
50)رر  املغرب  ميسوض  يوسف 

ميسوض املغرب. 
و عي8:

ايوب قشمير قشمير و  السيد(ة) 
عم ضة  سكن  بيتي  اق مة  عنوانه(ا) 
مومن  سيدي   ( ط بق   11 شقة  ر 
البير ء  الداض   (0000 البير ء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   (8 بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 30/2022.



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   7016

8(0I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

HADRANE DE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

رر ش ضع سيدي محمد ، 15000، 
الخميس ت املغرب

HADRANE DE SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )) 

زنقة واد ملو0  تجزئة ادضيسية 
الخميس ت - 15000 الخميس ت 

املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(7781

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( 5) فبراير  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

حررا8 اسم عي2 كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 9ر1.
8(1I

tob travaux divers

CMA DRIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمو8 ضقم 

الداض 11 العيو8 العيو8، 70000، 
العيو8 املغرب

CMA DRIP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الوف ق 
بلوك B ضقم 05ر العيو8 - 70000 

العيو8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)809

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CMA  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DRIP
ضج2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تركيب الري.  بعم ل في إداضة املزاضع. 

تغليف  الزضاعية.  املنتج ت  بيع 

النب ت.  نصيب  الزضاعية.  املنتج ت 

املنتج ت  بيع  الز0تو8  قطف 

الزضاعية. مق ول الري , مق ول زضاعي. 

تربية وتسمي8 األبق ض واألبق ض الحلوب 

إنت ج وتسو0ق وتجهيز املنتج ت ذات 

البرية  واملنتج ت  الزضاعي  األص2 

إنت ج  مش ت2   , الحيوانية  واألعالف 

إنت ج  واألشج ض.  النب ت ت  وتسو0ق 

وتسو0ق وتصدير املنتج ت الغذائية 
(ز0ت  العطر0ة  والنب ت ت  والزضاعية 

والز0وت  الز0تو8  وز0ت  األضغ 8 

العطر0ة وغيره ) ،.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - العيو8  05ر  ضقم   B الوف ق بلوك 

70000 العيو8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : اوبال  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  اوبال  ابراهيم  السيد 
االنبع ث  حي   507 ضقم   05 بلوك 

10000 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اوبال  ابراهيم  السيد 
االنبع ث  حي   507 ضقم   05 بلوك 

10000 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم -.
8((I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

GLR MAROC INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إض فة تسمية تج ض0ة بو شع ض 

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
GLR MAROC INVEST »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: البوض 

جم عة اوالد حسو8 تو0حنة دواض 
اوالد لعر م - 80000 مراكش 

املغرب.
»إض فة تسمية تج ض0ة بو شع ض«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.8(587
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرض   (0(1 غشت  0ر  في  املؤضخ 

إض فة شع ض تج ضي للشركة وهو:
 LA VILLA ROSE-ANNE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   08 التج ض0ة بمراكش بت ض0خ 

1)0) تحت ضقم ر818)1.
Iر)8

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

LA VILLA KOSY
إعال8 متعدد القراضات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
LA VILLA KOSY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 
الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: دواض 
بنك وي شر0فية تسلط نت - 80000 

مراكش املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
87ر97.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 1) شتنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
غينوف ض  بول  ادموند  السيد  فوت 
50 حصة لص لح السيدة بوضت  الي8 

كوليت 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
استق لة السيد ادموند بول غينوف ض 
السيدة  وتبقى  كمسير  منصبه  من 
الوحيدة  املسيرة  كوليت  الي8  بوضت  

للشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
ينص على  الذي  و7:   6 ضقم  بند 
كوليت  الي8  بوضت   السيدة  م يلي: 
 100 وهي  الحصص  لجميع  م لكة 

حصة 
على  ينص  الذي  8ر:  ضقم  بند 
السيدة بوضت  الي8 كوليت هي  م يلي: 
غير  ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   15 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم )951)1.

8(8I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

OASIS LODGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
 OASIS LODGES
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي تسلط نت 

كلم 8 طر0ق امزميز الشر0فية ام م 

مركب الفروسية - 8000 مراكش 

املغرب .

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

88809

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(1 نونبر   (8 املؤضخ في 

 OASIS« من  الشركة  تسمية 

. « OASIS LODGES« إلى »LODGES

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 78ر0ر1.

8(5I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BY M MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 

حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب

BY M MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عبد 

الكر0م الخط بي اق مة جواد عم ضة 

109 شقة ر8 الط بق الث لث جليز - 

80000 مراكش املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.98697

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في ر1 غشت 1)0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

جواد  اق مة  الخط بي  الكر0م  »عبد 

الط بق الث لث  ر8  109 شقة  عم ضة 

إلى  مراكش املغرب«   80000  - جليز 
سيدي  الصن عي  الحي   (08 »ضقم 

 TH28 - مكتب  اسفي  طر0ق  غ نم 

80000 مراكش املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   08 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1858ر1.
8(6I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAISON ANAROZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
MAISON ANAROZE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  االجتم عي الزاو0ة 
العب سية سيدي غ نم ضقم 95 - 

80000 مراكش املغرب.
توسيع نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.118885

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   06 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
مهندس ديكوض .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1897ر1.
8(7I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ZEN ZEN MARRAKECH
إعال8 متعدد القراضات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
ZEN ZEN MARRAKECH »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: اق مة 
ب ب النخي2 1 عم ضة A شقة ضقم 

7 الط بق الت ني العزوز0ة - 80000 

مراكش املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
9ر918.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( ين ير   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
فوتت السيدة بلتغ مينو ستيف ني 80 
حصة للسيد الكروا م ضك ج 8 كلود

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
بلتغ مينو  السيدة  استق لة  قبول 
ستيف ني من منصبه  كمسيرة و0بقى 
السيد الكروا م ضك ج 8 كلود املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة 
على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 
اق مة  الى  الشركة  مقر  تغيير  م يلي: 
 7 A شقة ضقم  1 عم ضة  ب ب النخي2 

الط بق الت ني العزوز0ة مراكش 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
ينص على  الذي  و7:   6 ضقم  بند 
م يلي: السيد الكروا م ضك ج 8 كلود 
 100 وهي  الحصص  لجميع  م لك 

حصة 
على  ينص  الذي   :8 ضقم  بند 
تحو20 مقر الشركة الى اق مة  م يلي: 
 7 A شقة ضقم  1 عم ضة  ب ب النخي2 

الط بق الت ني العزوز0ة مراكش 
على  ينص  الذي  8ر:  ضقم  بند 
م يلي: تعيي8 الكروا م ضك ج 8 كلود 
م لك مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   (6 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر19)ر1.
8(8I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD PAPILLON
إعال8 متعدد القراضات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب

RIAD PAPILLON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: دضب 

عليليش ضقم 1ر ق عة بن هيض - 

80000 مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.86501

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

1)0) تم اتخ ذ  01 دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

RIAD STAR تغيير تسمية الشركة الى

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تحو20 مقر الشركة الى : دضب عليليش 

ضقم 1ر ق عة بن هيض مراكش 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

 RAID STAR :تسمية الشركة هي

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

تحو20 مقر الشركة الى : دضب عليليش 

ضقم 1ر ق عة بن هيض مراكش

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   0( بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 870)ر1.

8(9I

AB LAW GROUP

Merck Sharp et Dohme S.A
إعال8 متعدد القراضات

 MERCK SHARP ET DOHME

 ”S.A. “MSD

الجمعية  اجتم ع  بمقت�صى   (1

 ،(0(( فبراير   18 الع مة املنعقد في 

 Merck لتسمية  الح ملة  للشركة 

شركة   ،.Sharp et Dohme S.A

االجتم عي  مقره   الك ئن  املس همة، 

ب 168-166 ش ضع الزضقطوني، الداض 

البير ء، املغرب، واملسجلة ب لسج2 

تحت الرقم  التج ضي ب لداض البير ء 

88007، تم اتخ ذ القراضات الت لية:
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• عزل املتصرفي8 االتية بسم ؤهم: 

- السيد Ivan Koen؛

 Maryam Yacoubi السيدة    -

.Khebiza

مجلس  بعر ء  استكم ل  قراض   •

املتصرفي8  تعيي8  اإلداضة عن طر0ق 

 (() سنتي8  ملدة  بسم ؤهم  االتية 

سنوات ستنتهي عند انعق د الجمع 

الع م الذي سيبث في حس ب ت السنة 

امل لية املنتهية في 1ر دجنبر ر)0) 

 Çağla Kalyoncu السيدة   -

ضقم  السفر  لجواز  الح ملة   ،Altın

0)98رS(09؛

 Mumthaz Kassim السيدة   -

ضقم  السفر  لجواز  الح ملة   ،

. Z2549887

مجلس  اجتم ع  وبمقت�صى   ((

 ،(0(( فبراير   18 اإلداضة املنعقد في 

تم اتخ ذ القراضات الت لية:

الجمع بي8 مه م اإلداضة الع مة   •

ومه م ضئ سة مجلس اإلداضة للشركة؛

مه م املدير الع م السيدة  إنه ء   •

Meriem Sedrati؛

مجلس  ضئيس  السيد  تعيي8   •

االداضة Alain Assane Barry، كمدير 

ع م بصفة الرئيس املدير الع م؛

 Meriem Sedrati تعيي8 السيدة •

مكلفة  منتدبة،  ع مة  مديرة  بصفة 

ب لشؤو8 التنظيمية للشركة.

وبن ء على القراضات املتخذة بعاله، 

مكو8  بصبح  الشركة  إداضة  مجلس 

من املتصرفي8 االتية بسم ؤهم:

 :  Alain Assane Barry السيد   -

الرئيس املدير الع م؛

 Çağla Kalyoncu Altın السيدة -

: متصرفة؛

 :  Mumthaz Kassim السيدة   -

متصرفة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818898.

0Iر8

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

YEC - KORAME
إعال8 متعدد القراضات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 

حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب

YEC - KORAME »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ق عة 

بن هيض سوق اه2 ف س ضقم 

80/ر8 - 80000 مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

رر1097.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ين ير   17 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

فوتت السيدة املبروكي ليلى 50 حصة 

الى السيدة الفو8 فيغونيك 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

قبول استق لة السيدة املبروكي ليلى 

السيدة  وتبقى  كمسيرة  منصبه   من 

الوحيدة  املسيرة  فيغونيك  الفو8 

للشركة وملدة غير محدودة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

ينص على  الذي  و7:   6 ضقم  بند 

م يلي: السيدة الفو8 فيغونيك م لكة 

لجميع الحصص 100 حصة 

على  ينص  الذي  8ر:  ضقم  بند 

هي  فيغونيك  الفو8  السيدة  م يلي: 

غير  ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 968)ر1.

1Iر8

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ZEMMOUR RACING
إعال8 متعدد القراضات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

رر ش ضع سيدي محمد ، 15000، 
الخميس ت املغرب

ZEMMOUR RACING »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 
عبدالحميد الزموضي - 15000 

الخميس ت املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر811).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 ببر20   05 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  اجتم عية  حصة   500 تفو0ت 
السيدة ب عطي ضحمة لف ئدة السيد 
ب عطي محمد و تعيي8 السيد ب عطي 
محمد كوكي2 للشركة بعد استق لة 
السيدة ب عطي ضحمة و تغيير الشك2 
ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 
ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشر0ك وحيد
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي  7و8:  ضقم  بند 
500 حصة اجتم عية  تفو0ت  م يلي: 
لف ئدة  ضحمة  ب عطي  السيدة  من 

السيد ب عطي محمد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 117.
I)ر8

COMPTE A JOUR

MOSIL PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

MOSIL PUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي ر16 تجزئة 

ع ض0ض ل181 - 000)6 الن ظوض 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(1075

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   05 في  املؤضخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

زتوزيع  التنظيف  مواد  استيراد 

السلع .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 508.

Iرر8

EL ABASSI TRAVAUX

MBRIDM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

EL ABASSI TRAVAUX

املسيرة 01 حرف ب ضقم 695 

,8000, مراكش املغرب

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

 MBRIDM ذات الشر0ك الوحيد

SERVICE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

وعنوا8 مقره  االجتم عي املسيرة 

ر0 قط ع ب ضقم 58) ,8000, مراكش 

املغرب 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

611ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  االقتر ء 

.MBRIDM SERVICE

مق ول بعم ل بو  غرض الشركة: 

إنش ءات مختلفة.

املسيرة  االجتم عي:  املقر  عنوا8 

ر0 قط ع ب ضقم 58) ,8000, مراكش 

املغرب. 

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء:

عنوانه(ا)  بلوضد  كر0م  السيد 

 18 العم ضة  ر  مجمع  ت ضكة  بس تي8 

 80000 مراكش  ت ضكة   (0 الشقة 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بلوضد  كر0م  السيد 

 18 العم ضة  ر  مجمع  ت ضكة  بس تي8 

 80000 مراكش  ت ضكة   (0 الشقة 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 850رر1.

8Iر8

DARAA AUDIT

 GREEN TECHNOLOGY
AFRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

0000)، الداض البير ء املغرب

 GREEN TECHNOLOGY

AFRIQUE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 
املرابطي8، إق مة 5 الط بق الث لث - 

8000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

19081
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GREEN :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.TECHNOLOGY AFRIQUE
تسو0ق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األسمدة .
إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - الط بق الث لث   5 إق مة  املرابطي8، 

8000) الجديدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 510  : الرزاق  إغ في عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد صالح الدين تداوت : 890 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الرزاق  عبد  إغ في  السيد 
 (8000 إق مة حكيمو  ر1  عنوانه(ا) 

الجديدة املغرب.
تداوت  الدين  صالح  السيد 
م ضكوضي  س   8 املنطقة  عنوانه(ا) 

ببيدج 8 . ببيدج 8 س ح2 الع ج .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق  عبد  إغ في  السيد 
 (8000 إق مة حكيمو  ر1  عنوانه(ا) 

الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة بت ض0خ )0 فبراير 

))0) تحت ضقم -.
5Iر8

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

NEW BUILDING AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

NEW BUILDING AFRICA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1، ش ضع 

بحمد بمي8، شقة 5، ضاسي8 - 

0000) الداض البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

9ر)87ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   (1 في  املؤضخ 

املص دقة على :
شوقي  ضشيد  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   ((5

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000

هش م بط ش بت ض0خ 08 فبراير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0)8198.

6Iر8

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

ALGORITMI PRIVE
شركة املس همة

ضفع ضبسم ل الشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

ALGORITMI PRIVE شركة 

املس همة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10، س حة 

األمم املتحدة، عند م ضوك إكسبرتيز 

- 0000) الداض البير ء املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

79ر50ر

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(1 دجنبر  0ر  في  املؤضخ 

قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   7.858.000«

 8.058.000« إلى  دضهم«   600.000«

مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 

املقداض  املحددة  الشركة  ديو8   مع 

و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 5ر0ر81.

7Iر8

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

Bois
إعال8 متعدد القراضات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

Bois »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 77)ـ79)، 

ش ضع الزضقطوني - 0000) الداض 

البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

9ر1881.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ين ير   17 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

طرف  من  حصت 8  تفو0ت  م يلي: 

وهش م  السني  برادة  سعد  الس دة 

ب ملوضي  شركة  لف ئدة  السني  برادة 
اندوستري

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

برادة  هش م  السيد  استق لة  قبول 

السني والسيد سعد برادة السني من 

مه مهم كمسيرين للشركة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

كمسير  نعم 8  هش م  السيد  تعيي8 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
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على  ينص  الذي   :8 ضقم  قراض 

م يلي: تحو20 الشركة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شر0ك وحيد

قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 

تحديث الق نو8 األس �صي للشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تحديث الق نو8 األس �صي للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 811969.

8Iر8

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 Groupe Palmeraie

Développement
تعيي8 بعر ء مجلس اإلداضة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

 Groupe Palmeraie

Développement »شركة 

املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ب ملوضي 

فيالج، ممر النخي2 - - مراكش 

املغرب.

»تعيي8 بعر ء مجلس اإلداضة«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.6081

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرض   (0(( فبراير   01 في  املؤضخ 

اإلداضة خالل  مجلس  بعر ء  تعيي8 

السنوات امل لية الت لية: 

 ,(0(5  ,(0(8 ر)0),   ,(0((  -

(0(7 ,(0(6

األشخ ص الطبيعيو8: 

سني  برادة  العلي  عبد  السيد(ة) 

اإلداضة  ملجلس  عرو  بصفته(ا) 

ح ضث  دواض  ب:  عنوانه(ا)  والك ئن 

البير ء  لداض   - بوعزة  داض  حمري 

املغرب.

األشخ ص املعنو0و8: 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 991)ر1.

9Iر8

prensacom

RPR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

prensacom
 imm antee 8 rue imam ghazali

 n 6 mohammed achraf، 90000،
tanger maroc

RPR شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0) ش ضع 
الق �صي عي ض الط بق 1 الشقة ) - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8875

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

. RPR :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الطبية  واملعدات  االجهزة  وتوزيع 

وشبه الطبية
- استيراد وتوزيع معدات السالمة 

والحم ية الفردية والجم عية.
مستحررات  وتوزيع  استيراد   -
النظ فة  ومنتج ت  التجمي2 

الشخصية.
0) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الق �صي عي ض الط بق 1 الشقة ) - 

90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : العزوزي  س ضة  السيدة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1.000  : العزوزي  س ضة  السيدة 
بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة س ضة العزوزي عنوانه(ا) 
 1(0(0  58 تجزئة تم ضة ك ضد8 ضقم 

تم ضة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة س ضة العزوزي عنوانه(ا) 
 1(0(0  58 تجزئة تم ضة ك ضد8 ضقم 

تم ضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 50875).
880I

مكتب املح سبة اط كوم

STE ABOU AKRAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة اط كوم
زنقة ر6 ضقم ر تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE ABOU AKRAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر 

ايت ع صم فركلة العلي  - 600)5 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5ر158

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ABOU AKRAM

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع لحس ب الغير.

عنوا8 املقر االجتم عي : قصر ايت 

ع صم فركلة العلي  - 600)5 تنجداد 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد حجي خ لد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حجي خ لد عنوانه(ا) قصر 

ايت ع صم 600)5 تنجداد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حجي خ لد عنوانه(ا) قصر 

ايت ع صم 600)5 تنجداد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 6)8.

881I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

KIJAG
إعال8 متعدد القراضات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

KIJAG »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 9ـ11، 

تجزئة مبروكة، طر0ق كونتينونط ل، 

عي8 السبع - 0000) الداض البير ء 

املغرب.
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»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

9ر))18.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( ين ير  ر0  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
حصة   1(5 هبة  طر0ق  عن  تفو0ت 
سق ط  ش دية  للسيدة  مملوكة 

لف ئدة السيد خ لد سق ط
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
حصة   1(5 هبة  طر0ق  عن  تفو0ت 
مملوكة للسيد سعد الشرايبي لف ئدة 

السيدة سلوى سق ط
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
تغيير الفص2 7 من الق نو8 األس �صي

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تحديت الق نو8 األس �صي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم )81188.
88(I

AZ GESTION

SPIRACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION
ش ضع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1ضقم
املغرب

SPIRACO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع دك  
املح2 ضقم 8 تطوا8 000ر9 تطوا8 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

01)1ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SPIRACO

التطو0ر   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ضي.

عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع دك  

تطوا8  000ر9  تطوا8   8 املح2 ضقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 800.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الصديقي  السالم  عبد  السيد 

دضهم   1.000 بقيمة  حصة   800  :

للحصة .

السيد ضضوا8 فوطة : 800 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصديقي  السالم  عبد  السيد 

تجزئة   60 ش ضع ليبي  ضقم  عنوانه(ا) 

تطوا8  000ر9  تطوا8  السواني 

املغرب.

عنوانه(ا)  فوطة  ضضوا8  السيد 

8) تطوا8  ش ضع موالي العب س ضقم 

000ر9 تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصديقي  السالم  عبد  السيد 

تجزئة   60 ش ضع ليبي  ضقم  عنوانه(ا) 

تطوا8  000ر9  تطوا8  السواني 

املغرب

عنوانه(ا)  فوطة  ضضوا8  السيد 

8) تطوا8  ش ضع موالي العب س ضقم 

000ر9 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر81.

Iر88

مكتب املح سبة اط كوم

STE M I Y TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املح سبة اط كوم
زنقة ر6 ضقم ر تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE M I Y TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر بوض 

الخرب ت فركلى العلي  - 600)5 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
15785

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE M :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.I Y TRANS
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
اشغ ل  الغير،  لحس ب  البر ئع 

مختلفة والبن ء..
قصر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 5(600  - بوض الخرب ت فركلى العلي  

تنجداد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
8رر   : اسم عي2  اعبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة  ررر   : السيد اعبيد عمر 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد بعز0ز يوسف : ررر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اعبيد اسم عي2 عنوانه(ا) 
تنجداد   5(600 الخرب ت  بوض  قصر 

املغرب.

السيد اعبيد عمر عنوانه(ا) قصر 
بوض الخرب ت 600)5 تنجداد املغرب.
عنوانه(ا)  يوسف  بعز0ز  السيد 
تنجداد   5(600 الخرب ت  بوض  قصر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعبيد اسم عي2 عنوانه(ا) 
تنجداد   5(600 الخرب ت  بوض  قصر 

املغرب
عنوانه(ا)  يوسف  بعز0ز  السيد 
تنجداد   5(600 الخرب ت  بوض  قصر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 8)ر.

888I

s1 consulting

مؤسسة الرؤى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

مؤسسة الرؤى شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مالحة 
الغربية طر0ق جرسيف اوط ة الح ج 

ميسوض ميسوض 50)رر ميسوض 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(105

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 نونبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

مؤسسة الرؤى.
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مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 
خ صة.

مالحة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الغربية طر0ق جرسيف اوط ة الح ج 
ميسوض  50)رر  ميسوض  ميسوض 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (00  : كوتر  هرموش  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد هرموش منير : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (00  : جم ل  هرموش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   (00  : السيدة ب ب  فتيحة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (00  : فر0دة  هرموش  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  كوتر  هرموش  السيدة 
79 حي الحرشة اوط ة الح ج 50)رر 

ميسوض املغرب.
عنوانه(ا)  منير  هرموش  السيد 
50)رر  ضف يف صفرو   1 بلوك   11(

صفرو املغرب.
السيد هرموش جم ل عنوانه(ا) 
0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب.
 79 السيدة ب ب  فتيحة عنوانه(ا) 
50)رر  الح ج  اوط ة  الحرشة  حي 

ميسوض املغرب.
السيدة هرموش فر0دة عنوانه(ا) 
ميسوض  بوطيب  سيدي  الوحدة  حي 

50)رر ميسوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كوتر  هرموش  السيدة 
79 حي الحرشة اوط ة الح ج 50)رر 

ميسوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  ر)  بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 15/2022.
885I

مكتب املح سبة

STE M.R.D.H TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

مكتب املح سبة
ش ضع عبد الخ لق الطريس ضقم 1) 
الط بق الث لث ، 000)6، الن ظوض 

املغرب
 STE M.R.D.H TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سوق 
جوطية ضقم 1087 - 000)6 

الن ظوض املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
075ر).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   11 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

مبروك الحسي8 كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 17 م ضس 

))0) تحت ضقم )ر8.

886I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 LES PARCS DE
MARRAKECH

تعيي8 مدير ع م

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
 LES PARCS DE MARRAKECH

شركة املس همة
وعنوا8 مقره  االجتم عي 61 زنقة 
يوغزالفي  ممر الغندوضي بلوك ف 
ضقم 8 جليز - 80000 مراكش املغرب.

تعيي8 مدير ع م
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر96)1

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤضخ في 0ر يونيو 1)0) تقرض تعيي8 
 BENOIT JONATHAN السيد(ة) 
مديرا   ROBERT CHABRELY
 LES PARCS DE لشركة  ع م  
يونيو  0ر  بت ض0خ   MARRAKECH

(0(1
وتتمث2 الصالحي ت املخولة فيم  

يلي: مدير ع م للشركة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (1 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم ر776)1.
887I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BROTHER›S HOUSES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 
حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب
BROTHER›S HOUSES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

عالل الف �صي تجزئة اكيدير اق مة 
النخالت السيع ضقم 1) - 80000 

مراكش املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر07)1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 01 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الف �صي تجزئة اكيدير  »ش ضع عالل 
 -  (1 ضقم  السيع  النخالت  اق مة 
»ملك  إلى  املغرب«  مراكش   80000
الط بق   118 شقة   1-2-14 سلط نة 
الخط بى  الكر0م  عبد  ش ضع  االول 
مراكش   80000  -  1 ضقم  مكتب 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   17 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 960رر1.
888I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

SEFITOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

57) ش ضع محمد الخ مس عم ضة بن 

حفصية الط يق االول ضقم الشقة 1 

جليز، 80060، مراكش املغرب

SEFITOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دضب 

هشتوكة قصبة ضقم 1) املشواض - 

80000 مراكش املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

11515

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (001 نونبر   10 في  املؤضخ 

قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   9.900.000«

»100.000 دضهم« إلى »10.000.000 

مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 

مع ديو8 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (( بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8097ر1.

889I

COMPTAFFAIRES

OMYFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

OMYFA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : املنطقة 
الصن عية تجزئة 55 سيدي 

البرنوصي لم املنطقة الصن عية 
تجزئة 55 سيدي البرنو�صي 0000) 

الداضالبير ء املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.1(0599

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 دجنبر   (7 في  املؤضخ 
شركة ذات مسؤولية   OMYFA ح2 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
مقره  اإلجتم عي املنطقة الصن عية 
البرنوصي لم  سيدي   55 تجزئة 
55 سيدي  املنطقة الصن عية تجزئة 
الداضالبير ء   (0000 البرنو�صي 

املغرب نتيجة الملن فسة.
و عي8:

واعدي  حسن   السيد(ة) 
الط بق  امللي س  ممر   8 عنوانه(ا)  و 
السبع  عي8  مشع2  تجزئة  السفلي 
الداضالبير ء   (0000 الداضالبير ء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
وفي املنطقة   (0(1 7) دجنبر  بت ض0خ 
سيدي   55 تجزئة  الصن عية 
الداضالبير ء   (0000  - البرنو�صي 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 05)0)8.
850I

COMPTAFFAIRES

FULLPACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 FULLPACK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : مجموعة 
التقدوم جش ) 17 ط بق ) سيدي 
برنو�صي - 0000) الداضالبير ء 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9799ر8.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
1)0) تقرض ح2  7) دجنبر  املؤضخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   FULLPACK
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
التقدوم  مقره  اإلجتم عي مجموعة 
) سيدي برنو�صي  ط بق   17  ( جش 
- 0000) الداضالبير ء املغرب نتيجة 

الملن فسة.
و عي8:

عط ض مين  و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
8 ممر امللي س الط بق السفلي تجزئة 
الداضالبير ء  السبع  عي8  مشع2 
املغرب  الداضالبير ء   (0000

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ 7) دجنبر 1)0) وفي مجموعة 
) سيدي  ط بق   17  ( التقدوم جش 
الداضالبير ء   (0000  - برنو�صي 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 08)0)8.
851I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CUPS SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
CUPS SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
محمد الخ مس عم ضة 9 شقة ضقم 8 

الداخلة - 000ر7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(1019

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CUPS : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SAHARA
القي م   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بجميع اعم ل البن ء.
وتصدير  واستيراد  شراء  و  بيع 

جميع انواع معدات البن ء ..
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
محمد الخ مس عم ضة 9 شقة ضقم 8 

الداخلة - 000ر7 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 10.000  : السيد حسن سليم ني 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حسن سليم ني عنوانه(ا) 
تجزئة املدينة ش ضع اوض0ك  العم ضة 15 

الشقة )0 6000) سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن سليم ني عنوانه(ا) 
العم ضة  اوض0ك   ش ضع  املدينة  تجزئة 
 (6000 سط ت   0( الشقة   15

سط ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 889.
85(I

ECOLE CHARIFA PRIVE

STE JW TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

STE JW TRAVAUX
61ر) تجزئة معطى هللا مح2 ضقم 1 
اسكجوض مراكش ، 80000، مراكش 

املغرب
STE JW TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 61ر) 
تجزئة معطى هللا مح2 ضقم 1 

اسكجوض - 80000 مراكش املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
87ر86.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 
بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   700.000« قدضه 
»1.500.000 دضهم« إلى »00.000).) 
مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 
مع ديو8 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5ر6رر1.

Iر85

LB COMPTA

2S PROTECT AND PREVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 2S PROTECT AND PREVENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مجموعة 
التقدم م س) 17 الط بق ) سيدي 
البرنو�صي - 0610) الداض البير ء 

املغرب
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ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

98867ر.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( ر0 م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 2S PROTECT الوحيد  الشر0ك 
ضبسم له   مبلغ   AND PREVENT
مقره   وعنوا8  دضهم   50.000
التقدم م س)  اإلجتم عي مجموعة 
 - البرنو�صي  سيدي   ( الط بق   17
الداض البير ء املغرب نتيجة   (0610

ل : الح2 املبكر للشركة.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
) سيدي  الط بق   17 التقدم م س) 
الداض   (0610 املغرب  البرنو�صي 

البير ء املغرب. 
و عي8:

و  احتيوي  حسن  السيد(ة) 
عنوانه(ا) اق مة النسيم م س 7 عم ضة 
املحمدية   (8810  19 ضقم  شقة   7

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )81888.
858I

MANAGEX

DISTROB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
ضقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

برك 8 ، 00ر60، برك 8 املغرب
DISTROB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

السفلي الشقة ضقم )ر ش ضع 
الحسن االول السعيدية - 00رر6 

برك 8 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
89ر8

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. DISTROB
توزيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت الغذائية .
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
السفلي الشقة ضقم )ر ش ضع الحسن 
برك 8  00رر6   - السعيدية  االول 

املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : السيد هفتي سعيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   500  : السيد هفتي ايوب 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  سعيد  هفتي  السيد 
حم م ملو0ة حي الفتح 00رر6 برك 8 

املغرب .
عنوانه(ا)  ايوب  هفتي  السيد 
حم م ملو0ة حي الفتح 00رر6 برك 8 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  هفتي  السيد 
حم م ملو0ة حي الفتح 00رر6 برك 8 

املغرب 
عنوانه(ا)  ايوب  هفتي  السيد 
حم م ملو0ة حي الفتح 00رر6 برك 8 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 173/2022.

855I

اوضو افر0ك إكسبير

HYDROCURAGE CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

اوضو افر0ك إكسبير
ضقم 56) ش ضع اإلدضي�صي، تجزئة 

صوفي  الوضدة، ت ضكةـ ـ مراكش ، 

80000، مراكش املغرب

HYDROCURAGE CITY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 55 

ش ضع محمد الخ مس اق مة ج ك ض 

شقة رر كيليز مراكش - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8115

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HYDROCURAGE CITY

القي م   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ودضاس ت  والخدم ت  ب ألعم ل 

الصرف الصحي.
 55 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 

ج ك ض  اق مة  الخ مس  محمد  ش ضع 

 80000  - مراكش  كيليز  رر  شقة 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : فؤاد  بعراص  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  فؤاد  بعراص  السيد 
 (1 ضقم   (7 ج  السي حية  القر0ة 
 80000 مراكش  الجنوبي  النخي2 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فؤاد  بعراص  السيد 
 (1 ضقم   (7 ج  السي حية  القر0ة 
 80000 مراكش  الجنوبي  النخي2 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 57ر8ر1.

856I

CLICKING CONSEIL MAROC

 SIGNATURE FINANCIAL
 AND MANAGEMENT

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
ش ضع موالي عبد هللا تجزئة البست 8 
زنقة الفردوس ضقم 80 ، 80090، 

مراكش املغرب
 SIGNATURE FINANCIAL AND
 MANAGEMENT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

مسلم تجزئة بوك ض الط بق الث لت 
شقة ضقم 18 ب ب دك لة مراكش - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
955ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:



7025 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SIGNATURE FINANCIAL AND

.MANAGEMENT CONSULTING
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
املهنية  االستش ضات اإلداض0ة وامل لية 

,التدض0ب والتوجيه.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الث لت  الط بق  بوك ض  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  دك لة  ب ب   18 ضقم  شقة 

80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : زكر0 ء  الق يدي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : زكر0 ء  الق يدي  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  السيد الق يدي زكر0 ء 

مراكش 80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد الق يدي زكر0 ء 

مراكش 80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 15)8ر1.
857I

FIDUCIAIRE OTHMANE

CHABAKA PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
CHABAKA PUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9رعم ضة 
سي ل ش ضع موالي عبد هللا شقة 1 

ضقم 1 القنيطرة 18000 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر)686

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHABAKA PUB
وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الصح فة واالتص ل - شركة إعالن ت.
9رعم ضة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 1 سي ل ش ضع موالي عبد هللا شقة 
القنيطرة   18000 القنيطرة   1 ضقم 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

10.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ضضوا8 هللا العطالتي : 50) 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة.
السيد عبد الحق الدضم مي : 50) 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
القصري  الفياللي  محمد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   (50  :

للحصة.
50) حصة   : السيد احمد اوس ض 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العطالتي  هللا  ضضوا8  السيد 
حي   56 ضقم   19 زنقة  عنوانه(ا) 

معموضة 18000 القنيطرة املغرب.
الدضم مي  الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة ر16 ضقم ر) مجموعة 

8 18000 القنيطرة املغرب.
القصري  الفياللي  محمد  السيد 
كلير  56ر  فيال  لوف لو8  عنوانه(ا) 

فيفر 18000 القنيطرة املغرب.

السيد احمد اوس ض عنوانه(ا) حي 

القنيطرة   18000 1)ر  ضقم  االن ضة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدضم مي  الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) زنقة ر16 ضقم ر) مجموعة 

8 18000 القنيطرة املغرب
القصري  الفياللي  محمد  السيد 

كلير  56ر  فيال  لوف لو8  عنوانه(ا) 

فيفر 18000 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 17 م ضس 

))0) تحت ضقم 1158.

858I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

UPSILON CONSULTING
زاو0ة ش ضع عمر الخي م و ش ضع عبد 

الرحيم بوعبيد، الط بق الرابع، 

شقة ضقم 0) ، 50)0)، الداض 

البير ء املغرب

 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر8)، 

ش ضع موالي يوسف، إق مة الفتح 

)، الط بق الس دس، شقة ضقم 1 - 

0000) الداض البير ء املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5)ر858.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(1 غشت   01 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«  »800.رر5.5 

»800.ر5.58  إلى  دضهم«   10.000«

تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 0( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )1)815.

859I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ELECTRO ZEMMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

رر ش ضع سيدي محمد ، 15000، 

الخميس ت املغرب

ELECTRO ZEMMOUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 68 

تجزئة املنرر الجمي2 الخميس ت - 

15000 الخميس ت املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(8969

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

»800.000 دضهم« بي من »100.000 

عن  دضهم«   500.000« إلى  دضهم« 

بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم )ر1.

860I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

HITECH-INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

رر ش ضع سيدي محمد ، 15000، 

الخميس ت املغرب



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   7026

HITECH-INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي ضقم 

158 زنقة موالي يوسف - 15000 

الخميس ت املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(6867

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 1ر ين ير ))0) تمت إض فة 

إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :

والك بالت  األسالك  تصنيع 

اإللكترونية بو الكهرب ئية األخرى.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 8ر1.

861I

اوضو افر0ك إكسبير

ATLAS AGRI GENERATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اوضو افر0ك إكسبير
ضقم 56) ش ضع اإلدضي�صي، تجزئة 

صوفي  الوضدة، ت ضكةـ ـ مراكش ، 

80000، مراكش املغرب

 ATLAS AGRI GENERATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 

املح2 التج ضي ضقم 79) تجزئة 

الصفص ف ت ضكة مراكش - 0ر801 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8(67

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.AGRI GENERATION
غرض الشركة بإيج ز : االستغالل 
االستش ض0ة  والخدم ت  الزضاعي 
الفنية والتج ضة واألعم ل وبيع جميع 

املنتج ت واملعدات الزضاعية.
املح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
التج ضي ضقم 79) تجزئة الصفص ف 
مراكش  0ر801   - مراكش  ت ضكة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : املصطفى  سرداد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد سرداد ضشيد : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد سرداد املصطفى عنوانه(ا) 
0رر ضيشوليو QC 23027 QC كندا.
عنوانه(ا)  ضشيد  سرداد  السيد 
 (8 عم ضة س ضقم   ( عملية ت شفي8 
مراكش   80000 مراكش  االزده ض 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سرداد املصطفى عنوانه(ا) 
0رر ضيشوليو QC 23027 QC كندا

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم -.
86(I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 UNI CONFORT MAROC -
DOLIDOL

إعال8 متعدد القراضات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

 UNI CONFORT MAROC -
DOLIDOL »شركة املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: املنطقة 
الصن عية، طر0ق موالي الته مي، 
داض بوعزة - 0000) الداض البير ء 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
1765ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
1)0) تم اتخ ذ  0ر دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
الدين  السيد صالح  استق لة  قبول 
ملجلس  كعرو  مه مه  من  مزواض 

اإلداضة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

ال�صئ
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 815555.

Iر86

AZ GESTION

SPI TOGHASSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION
ش ضع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1ضقم
املغرب

SPI TOGHASSI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 
سندس املح2 ضقم 8 ش ضع بوز0دي 
حي موالي الحسن تطوا8 000ر9 

تطوا8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر)1ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SPI  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TOGHASSI

التطو0ر   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ضي.

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ش ضع بوز0دي   8 سندس املح2 ضقم 

000ر9  تطوا8  الحسن  موالي  حي 

تطوا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الطغ �صي  السالم  عبد  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

00ر حصة   : السيدة لبنى الكرتي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : الطغ �صي  ضشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الطغ �صي  السالم  عبد  السيد 

النوض  زنقة  الظهيرة  ش ضع  عنوانه(ا) 
تطوا8  000ر9  تطوا8   68 ضقم 

املغرب.

عنوانه(ا)  الكرتي  لبنى  السيدة 

 68 ضقم  النوض  زنقة  الظهيرة  ش ضع 

تطوا8 000ر9 تطوا8 املغرب.

السيد ضشيد الطغ �صي عنوانه(ا) 

 68 ضقم  النوض  زنقة  الظهيرة  ش ضع 

تطوا8 000ر9 تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الطغ �صي  السالم  عبد  السيد 

النوض  زنقة  الظهيرة  ش ضع  عنوانه(ا) 
ضقم 68 تطوا8 000ر9 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   17 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 889.

868I
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STE TIB COMPT SARL AU

ZAAZAA KHADAMATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش ضع املرابطي8 وزنقة 

البخ ضي إق مة بغدادي مكتب ضقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

ZAAZAA KHADAMATE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الدضفوفي زنقة مليلية عم ضة 8 ضقم 

7 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9097ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ZAAZAA KHADAMATE

غرض الشركة بإيج ز : استخالص 

الفواتير و الررائب.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الدضفوفي زنقة مليلية عم ضة 8 ضقم 7 

- 60000 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد زعزع عبد املجيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زعزع عبد املجيد عنوانه(ا) 

 1( ضقم   (0 تجزئة بنخيرا8 زنقة ب 

60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زعزع عبد املجيد عنوانه(ا) 

 1( ضقم   (0 تجزئة بنخيرا8 زنقة ب 

60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 808.

865I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

MUMBAI TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تفو0ت حصص

STE FIDUCIAIRE FOUAD

ش ضع املسيرة عم ضة م جد شقة ضقم 

ر0 تيفلت ، 15800، تيفلت املغرب

MUMBAI TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي االم2 

ضقم 16 مجموعة 88) - 15800 

تيفلت املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(67

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   08 في  املؤضخ 

املص دقة على :

ع زم  تيموض  (ة)  السيد  تفو0ت 

 100 حصة اجتم عية من بص2   50

اشف ك  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

ب نكروا علي بت ض0خ 08 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بتيفلت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 79ر.

866I

Gescompte

STE: WOC ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: WOC Engineering شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع 
الزضقطوني ط بق ر ضقم 6 - 0050) 

الداضابير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8585ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.WOC Engineering
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

والتصدير، ت جر.
86 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
 (0050  -  6 ر ضقم  الزضقطوني ط بق 

الداضابير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد وائ2 ب سط : 100.000,00 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد وائ2 ب سط : 1.000 بقيمة 

100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ب سط  وائ2  السيد 
ر  ضقم  الدم م  ش ضع  كلثوم  تجزئة 
الداضابير ء   (0050 ك ليفوضني 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ب سط  وائ2  السيد 
ر  ضقم  الدم م  ش ضع  كلثوم  تجزئة 
الداضابير ء   (0050 ك ليفوضني 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ب لداض البير ء بت ض0خ - تحت 

ضقم -.
867I

HTA CONSEIL

EATPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى ش ضع محمد الخ مس و ش ضع 

بلبير األول مبنى محمد الخ مس 
املدخ2 ‹ب‹ الط بق الث لث املكتب 

08ر -، 0060)، الداض البير ء 
املغرب

EATPACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز 
الر0 ض 61 ، ش ضع اللة ي قوت 
، وتق طع مصطفى املع ني ، 

الط بق الث ني ، ضقم 81 - 0090) 
الداضالبير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

719)ر5.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   (5 في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) سفي 8 الغغ ي 
500 حصة اجتم عية من بص2 500 
حصة لف ئدة السيد (ة) حليمة زاهد 

بت ض0خ 5) م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819966.
868I
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HTA CONSEIL

EATPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

HTA CONSEIL
ملتقى ش ضع محمد الخ مس و ش ضع 

بلبير األول مبنى محمد الخ مس 
املدخ2 ‹ب‹ الط بق الث لث املكتب 

08ر -، 0060)، الداض البير ء 
املغرب

EATPACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوا8 مقره  االجتم عي مركز 
الر0 ض 61 ، ش ضع اللة ي قوت 
، وتق طع مصطفى املع ني ، 

الط بق الث ني ، ضقم 81 - 0090) 
الداضالبير ء .

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

719)ر5.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 5) م ضس ))0) تم تحو20 
الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819966.
869I

cabinet jdaini

ICR PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
ICR PRIVEE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة ش ضع 
بن سين  ضقم 0) زنقة بنص لح حي 
بوكراع برك 8 - 00رر6 برك 8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

85ر8

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ICR  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PRIVEE

*مدضسة   : غرض الشركة بإيج ز 

التحرير لالمتح 8.

زاو0ة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

0) زنقة بنص لح  ش ضع بن سين  ضقم 

برك 8  00رر6   - برك 8  بوكراع  حي 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : وف ء  بوعزاوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوعزاوي وف ء  السيدة 

برك 8  الحسني  حي  النصر  زنقة   10

00رر6 برك 8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوعزاوي وف ء  السيدة 

برك 8  الحسني  حي  النصر  زنقة   10

00رر6 برك 8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 171/2022.

870I

MANAGEX

MOUKAWALAT TRIFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
ضقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

برك 8 ، 00ر60، برك 8 املغرب
MOUKAWALAT TRIFA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 

ضقم ر الط بق الث ني ش ضع محمد 
الخ مس عم ضة مدضا8 - 00رر6 

برك 8 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر880
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MOUKAWALAT TRIFA
اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
اعم ل  الغ ب ت,  اعم ل  البن ء, 

مختلفة, التج ضة .
عنوا8 املقر االجتم عي : شقة ضقم 
ر الط بق الث ني ش ضع محمد الخ مس 
عم ضة مدضا8 - 00رر6 برك 8 املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد صديق محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : السيد ع دل عبد الصمد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  محمد  صديق  السيد 
الليمو8  حي  الكو0ت  زنقة  9ر  ضقم 

00رر6 برك 8 املغرب .

الصمد  عبد  ع دل  السيد 
زنقة الكو0ت حي  9ر  ضقم  عنوانه(ا) 

الليمو8 00رر6 برك 8 املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  صديق  السيد 
الليمو8  حي  الكو0ت  زنقة  9ر  ضقم 

00رر6 برك 8 املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 181/2022.

871I

MANAGEX

M.Z.R TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
ضقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

برك 8 ، 00ر60، برك 8 املغرب

M.Z.R TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الهدى الشطر 7 سيدي سليم 8 - 

00رر6 برك 8 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8801

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.Z.R :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. TRAVAUX

اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل  و  الغ ب ت  اعم ل  البن ء 

مختلفة .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - سليم 8  سيدي   7 الشطر  الهدى 

00رر6 برك 8 املغرب .
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : مو�صى  مسعودي  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

500 حصة   : السيد زعن 8 ايوب 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مسعودي مو�صى عنوانه(ا) 
سيدي   7 الشطر  الهدى  تجزئة 

سليم 8 00رر6 برك 8 املغرب .
السيد زعن 8 ايوب عنوانه(ا) ضقم 
178 حي السالم اكليم 00رر6 برك 8 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مسعودي مو�صى عنوانه(ا) 
سيدي   7 الشطر  الهدى  تجزئة 

سليم 8 00رر6 برك 8 املغرب 
السيد زعن 8 ايوب عنوانه(ا) ضقم 
178 حي السالم اكليم 00رر6 برك 8 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 180/2022.
87(I

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز خبير قر ئي في 

املح سبة على الصعيد الوطني

دييل نيت سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز 
خبير قر ئي في املح سبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخي2 ميدا8 الفروسية 
س بق  ام م مخبزة ضوزالي بج نب 

اق مة الفردوس الط بق االول ف س ، 
0000ر، ف س املغرب

ديي2 نيت سيرفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 
c 580 تجزئة ض0 ض ي سمي8 طر0ق 
عي8 الشقف ف س - 0000ر ف س 

املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر5181.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس  0ر  في  املؤضخ 

املص دقة على :
وسيم  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 
اجتم عية  حصة   700 ته مي  وزاني 
حصة لف ئدة السيد   700 من بص2 
(ة) مر0م وزاني ته مي بت ض0خ 0ر م ضس 

.(0((
واللي  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   600 االوديي 
(ة)  حصة لف ئدة السيد   600 بص2 
م ضس  0ر  بت ض0خ  ته مي  وزاني  مر0م 

.(0((
تفو0ت السيد (ة) محمد بدض الدين 
اجتم عية  حصة  00ر  ته مي  وزاني 
حصة لف ئدة السيد  00ر  من بص2 
(ة) مر0م وزاني ته مي بت ض0خ 0ر م ضس 

.(0((
تفو0ت السيد (ة) عز العرب وزاني 
ته مي 800 حصة اجتم عية من بص2 
مر0م  (ة)  حصة لف ئدة السيد   800

وزاني ته مي بت ض0خ 0ر م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر17.
Iر87

MANAGEX

 GRAND TRAVAUX ROCHE
D›AGHBAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

MANAGEX
ضقم 5ر زنقة الشهداء حي الحسني 

برك 8 ، 00ر60، برك 8 املغرب
 GRAND TRAVAUX ROCHE

D›AGHBAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 11 
ش ضع وجدة احفير - 00رر6 برك 8 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر87ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   16 في  املؤضخ 
 GRAND TRAVAUX ROCHE ح2 
املسؤولية  ذات  شركة   D’AGHBAL
 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 
00رر6   - احفير  وجدة  ش ضع   11

برك 8 املغرب نتيجة لعدم النش ط .
و عي8:

و  برواغي  بومدين  السيد(ة) 
دامنت  زنقة  9ر  ضقم  عنوانه(ا) 
املغرب  برك 8  00رر6  املسيرة  حي 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 11 وفي ضقم   (0(( م ضس   16 بت ض0خ 
برك 8  00رر6   - ش ضع وجدة احفير 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   17 بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 161/2022.
878I

FIDUCIAIRE DIDI

STE SKN TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

 STE SKN TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 8 زنقة 
8ر ظهر املحلة وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
865ر).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 1ر م ضس  املؤضخ في 
 STE SKN TRANSPORT SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
دضهم   10.000 ضبسم له   مبلغ 
8ر  8 زنقة  وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 

وجدة   60000  - وجدة  املحلة  ظهر 
الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجتم عي من الشركة .
و عي8:

يحي م لكي و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
وجدة   07 ضقم  5ر  ظهر املحلة زنقة 
(ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
و  اوالليت  ع يشة  السيد(ة) 
ضقم  5ر  زنقة  املحلة  ظهر  عنوانه(ا) 
املغرب  وجدة   60000 وجدة   07

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
زنقة   8 وفي   (0(( م ضس  1ر  بت ض0خ 
8ر ظهر املحلة وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   17 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7ر9.
875I

RIVE DROITE CONSULTING

BUILDING 30
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 118

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

0ر BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

محمد الخ مس، عم ضة بوف بيس، 
الط بق 8، املكتب ضقم 6) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(58(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

0ر   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BUILDING

غرض الشركة بإيج ز : 

العق ضي،  اإلنع ش   •

وخ صة شراء األضا�صي الع ض0ة بو التي 

ترم بن ي ت قديمة يتعي8 إصالحه  

و/بو هدمه ، قصد تجز0ئه  وتجهيزه  

جميع  تجزيء  بيعه ،  قب2  وبن ئه  

األضا�صي وكراء العق ضات.

األمالك  وبيع جميع  شراء   •

املنقولة بو العق ض0ة بو العمولة. 

وإنج ز  الشرك ت  توطي8   •

جميع مش ضيع اإلنع ش العق ضي.

العملي ت  جميع   : ع م  وبشك2 

وامل لية،  والصن عية  التج ض0ة 

والعق ض0ة  ب ملنقوالت،  واملتعلقة 

املرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 

بأحد املواضيع املذكوضة بعاله، والتي 

من شأنه  ب8 تسهم في تطو0ر الشـركـة

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

بوف بيس،  عم ضة  الخ مس،  محمد 

 90000  -  (6 8، املكتب ضقم  الط بق 

طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بـولـعـيـش  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد بـولـعـيـش عنوانه(ا) 

1000 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بـولـعـيـش  محمد  السيد 

عنوانه(ا) ش ضع موالي ضشيد، تجزئة 

 117 ضقم  القطعة  املج هدين، 

90000 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 776).

876I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

META EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

META EXPERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز مربح 

لألعم ل ، س حة إبراهيم الروض ني 

، ش ضع ال سين    ، إق مة بيتهوفن) ، 

الط بق الث لث ، ضقم )8 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر60)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 META :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.EXPERT

البرمجة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بخرى  وبنشطة  واالستش ضات 

لتكنولوجي  املعلوم ت والبيع والشراء 

واالستيراد والتصدير.

عنوا8 املقر االجتم عي : مركز مربح 

س حة إبراهيم الروض ني   ، لألعم ل 

 ، إق مة بيتهوفن)   ، ، ش ضع ال سين    
 90000  -  8( ضقم   ، الط بق الث لث 

طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   100  : السيد حسن غنو 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  غنو  حسن  السيد 

 110 حي التقدم زنقة واد بهت ضقم 

60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  غنو  حسن  السيد 

 110 حي التقدم زنقة واد بهت ضقم 

60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0)5)5).

877I

GREEN VALLEY MUSHROOMS

 GREEN VALLEY
MUSHROOMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GREEN VALLEY MUSHROOMS

 MADSHAR RNIWAT -

 TETOUAN/MDIQ Av ibn hazm

 n47 tétouan، 39000، Tétouan

MAROC

 GREEN VALLEY MUSHROOMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مدشر 

غنيوات جم عة املالليي8 طر0ق 

تطوا8 املريق - 9000ر تطوا8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1187ر

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. GREEN VALLEY MUSHROOMS

غرض الشركة بإيج ز : الفالحة.

مدشر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

طر0ق  املالليي8  جم عة  غنيوات 

تطوا8  9000ر   - املريق  تطوا8 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  شقوض  كر0م  السيد 

 18 ز0 نة  السبتي  العب س  ابو  ش ضع 

9000ر تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شقوض  كر0م  السيد 

 18 ز0 نة  السبتي  العب س  ابو  ش ضع 

9000ر تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم -.

878I
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املركز املراك�صي لإلضش د

K3G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز املراك�صي لإلضش د

شقة ضقم ٩ مدخ2 ب عم ضة بنس 

م جوض20 ش ضع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

K3G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 88 

عم ضة ف إق مة البست 8 5 طر0ق 

آسفي - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8091

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.K3G :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

دولر الري فة و الر0 ض ت .

 88 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 

طر0ق   5 البست 8  إق مة  ف  عم ضة 

آسفي - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (6.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 KALMAN RITA : 130 السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 GAUDER MILAN : 130 السيد

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 KALMAN RITA السيدة 

ب ب  جديد  دضب   (6 ضقم  عنوانه(ا) 

دك لة 80000 مراكش املغرب.

 GAUDER MILAN السيد 
ب ب  جديد  دضب   (6 ضقم  عنوانه(ا) 

دك لة 8000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 KALMAN RITA السيدة 
ب ب  جديد  دضب   (6 ضقم  عنوانه(ا) 

دك لة 8000 مراكش املغرب

 GAUDER MILAN السيد 
ب ب  جديد  دضب   (6 ضقم  عنوانه(ا) 

دك لة 8000 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5رر8ر1.

879I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE

ROBINSON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

ROBINSON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 169 

ش ضع موالي اسم عي2 - 000) 

الداضالبير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.00000

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تم تعيي8  )) شتنبر  املؤضخ في 

مي ضة  مسير جديد للشركة السيد(ة) 

احمد كمسير وحيد

تبع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

شتنبر 1)0) تحت ضقم 00000.

880I

UPSILON CONSULTING

DGMC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاو0ة ش ضع عمر الخي م و ش ضع عبد 

الرحيم بوعبيد، الط بق الرابع، 

شقة ضقم 0) ، 50)0)، الداض 

البير ء املغرب

DGMC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 89 زنقة 

بحمد برك ت، الط بق السفلي ضقم 

ر، مع ض0ف - 0000) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8197ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DGMC

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير، شراء وبيع السلع واملالبس 

عبر  الر0 ضية  السلع  بيع  الر0 ضية. 

واملالبس  املعدات  بيع  اإلنترنت. 

واإلكسسواضات الر0 ضية ب لتجزئة..
زنقة   89  : عنوا8 املقر االجتم عي 

ضقم  السفلي  الط بق  برك ت،  بحمد 

الداض البير ء   (0000  - مع ض0ف  ر، 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 Jérôme Yannick السيد 
GARCIA : 1.000 حصة بقيمة 100 

دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Jérôme Yannick السيد 
 Al Wasl Dar عنوانه(ا)   GARCIA
 Wasl . Dubai Emirats Arabes

.Unis
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Jérôme Yannick السيد 
 Al Wasl Dar عنوانه(ا)   GARCIA
 Wasl . Dubai Emirats Arabes

Unis
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.

881I

MOGA CONSEIL

KARMOS MOGADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

88000، الصو0رة املغرب
karmos mogador شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 

تج ضي بدواض ايت عمر جم عة اون غة 
الصو0رة - 88000 الصو0رة املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 5) م ضس ))0) تم تحو20 
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
عمر  ايت  بدواض  تج ضي  مح2   « من 
 88000  - الصو0رة  اون غة  جم عة 
 195 »ضقم  إلى  املغرب«  الصو0رة 
 88000  - الصو0رة  الشب ن ت  ش ضع 

الصو0رة املغرب«.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
08 ببر20  االبتدائية ب لصو0رة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 109.
88(I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRANS ALI DADES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
TRANS ALI DADES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 

57 زنقة السواح2 سيدي اعمر - 
0ر500 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55895

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.ALI DADES
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمي8 لف ئدة الغير.
ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - اعمر  سيدي  السواح2  زنقة   57

0ر500 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الش جعي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الش جعي  علي  السيد 

 85150 دادس  بوم لن  داود  سيدي 

تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الش جعي  علي  السيد 

 85150 دادس  بوم لن  داود  سيدي 

تنغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )9)1.

Iر88

CONCILIUM EXPERTISE

SOBERTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�صى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة ضقم ،18 غوتيي الداض 

البير ء ، 0060)، الداض البير ء 

املغرب

SOBERTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب ضقم 

8 عم ضة فر0واتو زنقة ف س مكن س 

ت زة - 5000ر ت زة املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1769

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 

قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   1.700.000«

»00.000ر.1 دضهم« إلى »000.000.ر 

مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 

مع ديو8 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر15.

888I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SCI ROSIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شر0ك

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

SCI ROSIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 CHEMIN وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 DES DAHLIAS ANGLR CHEMIN

 DES GLAIEULS AIN SEBAA -

000) الداضالبير ء املغرب.

وف ة شر0ك

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.000000

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 17 شتنبر 1)0) تم اإلعالم 

بوف ة الشر0ك امحمد مي ضة و توزيع 

لرسم   
ً
تبع  الوضثة  على  حصصه 

 (018 ببر20   11 في  املؤضخ  اإلضاثة 

ب لشك2 األتي :

السيد(ة) كنزة قب ج ، ر) حصة .

السيد(ة) عز0ز مي ضة ، 1ر حصة .

السيد(ة) مهدي مي ضة ، 1ر حصة.

السيد(ة) احمد مي ضة ، 1ر حصة.

السيد(ة) زكية مي ضة ، 16 حصة .

السيد(ة) نزهة مي ضة ، 16 حصة .

السيد(ة) هند مي ضة ، 16 حصة .

السيد(ة) مر0م مي ضة ، 16 حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

شتنبر ))0) تحت ضقم 000000.

885I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SCI ROSIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

SCI ROSIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 CHEMIN وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 DES DAHLIAS ANGLE CHEMIN

 DES GLAIEULS AIN SEBAA -

000) الداضالبير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.00000

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تم تعيي8  17 شتنبر  املؤضخ في 

مي ضة  مسير جديد للشركة السيد(ة) 

مهدي كمسير وحيد

تبع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

شتنبر 1)0) تحت ضقم 00000.

886I

UPSILON CONSULTING

DOMAINE OULED BRAHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاو0ة ش ضع عمر الخي م و ش ضع عبد 

الرحيم بوعبيد، الط بق الرابع، 

شقة ضقم 0) ، 50)0)، الداض 

البير ء املغرب

 DOMAINE OULED BRAHIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 89 زنقة 

بحمد برك ت، الط بق السفلي ضقم 

ر، مع ض0ف - 0000) الداض البير ء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر6رر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DOMAINE OULED BRAHIM
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 
املج الت  وإداضة  حي زة  املزاضع،  إداضة 

الزضاعية ؛ تصدير املنتج ت الزضاعية 
البذوض  استيراد  ؛  تشغي2 املش ت2  ؛ 

والشتالت. .
زنقة   89  : عنوا8 املقر االجتم عي 

ضقم  السفلي  الط بق  برك ت،  بحمد 

الداض البير ء   (0000  - مع ض0ف  ر، 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ضشيد عمري تدالوي : 100 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
تدالوي  عمري  ضشيد  السيد 
عنوانه(ا) 118 ش ضع يعقوب املنصوض 

50)0) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
تدالوي  عمري  ضشيد  السيد 
عنوانه(ا) 118 ش ضع يعقوب املنصوض 

50)0) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم -.

887I

CABINET OUASSI

B A 2H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عم ضة كومرز0د ش ضع الحر0ة ط بق 

االول مكتب ضقم ر املدينة الجديدة 

، 86000، اسفي املغرب

B A 2H شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم ) 

مكرض زنقة السعديي8 حي الصف  - 

86000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر68)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B A  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. 2H

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي .

 ( ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - الصف   حي  السعديي8  زنقة  مكرض 

86000 اسفي املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد بوطر0ق عبد العز0ز : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

50) حصة   : السيد و0دا8 حمزة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد و0دا8 شراف : 5)1 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

5)1 حصة   : السيد و0دا8 بيوب 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العز0ز  عبد  بوطر0ق  السيد 
عنوانه(ا) 08 زنقة ر0 تجزئة ع ئشة 

حي الفردوس 86000 اسفي املغرب.

السيد و0دا8 حمزة عنوانه(ا) )0 
 86000 الصف   حي  السعديي8  زنقة 

اسفي املغرب.

عنوانه(ا)  شراف  و0دا8  السيد 
الكندي  زنقة   06 عم ضة   01 شقة 

اسفي   86000 الجديدة  املدينة  حي 

املغرب.

 0( السيد و0دا8 بيوب عنوانه(ا) 
 86000 الصف   حي  السعديي8  زنقة 

اسفي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

العز0ز  عبد  بوطر0ق  السيد 
عنوانه(ا) 08 زنقة ر0 تجزئة ع ئشة 

حي الفردوس 86000 اسفي املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )8).

888I

مكتب املح سبة الص لحي

CALL CAOCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة الص لحي
زنقة املدينة املنوضة عم ضة اليعقوبي 

الط بق الث لث الشقة ضقم 6 ، 

60000، وجدة اململكة املغربية

CALL CAOCH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة بني 

مر0ن عم ضة لعلج الط بق الث ني ضقم 

15 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9075ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CALL  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CAOCH

مركز   /1  : غرض الشركة بإيج ز 

النداء.

)/ مكتب األستش ضة وامل ضكتينغ.

واملص حبة  األستش ضة  مكتب  ر/ 

للشرك ت ولألشخ ص عن بعد.

القدضات لداتية:  تنمية  8/مكتب 

للألشخ ص والشرك ت عن بعد..

زنقة بني   : عنوا8 املقر االجتم عي 

مر0ن عم ضة لعلج الط بق الث ني ضقم 

15 - 60000 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد محمد بن يمينة 

حصة بقيمة 100,00 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد بن يمينة عنوانه(ا) 

 8 ضقم  كيلير  ضوبرت  املهندس  ش ضع 

75015 ب ضيس فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن يمينة عنوانه(ا) 

ضقم8  كيلير  ضوبرت  املهندس  ش ضع 

75015 ب ضيس فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 81ر.

889I
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مكتب املح سبة الص لحي

LAV CAR AUTO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة الص لحي

زنقة املدينة املنوضة عم ضة اليعقوبي 

الط بق الث لث الشقة ضقم 6 ، 

60000، وجدة اململكة املغربية

LAV CAR AUTO SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 

عو0نة السراق تجزئة ايريس 

العسكر0ة الرقم719 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9089ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAV  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CAR AUTO SERVICE

1/اصالح   : غرض الشركة بإيج ز 

السي ضات.

)/ غسي2 وتشحيم السي ضات.

ر/ ميك نيك السي ضات.

اصالح  خدم ت  جميع   /8

السي ضات..

طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ايريس  تجزئة  السراق  عو0نة 

العسكر0ة الرقم719 - 60000 وجدة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : غرزوز  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100,00 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  غرزوز  يوسف  السيد 
ضقم   ( تجزئة ايريس زنقة بم الربيع 

88 60000 وجدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  غرزوز  يوسف  السيد 
ضقم   ( تجزئة ايريس زنقة بم الربيع 

88 60000 وجدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7رر.
890I

fidact

G HRIS PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
ضقم )) بلوك E حي السالم ، 
00)18، سيدي سلم 8 املغرب

G HRIS PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ش ضع 
موالي عبد العز0ز إق مة موالي عبد 
العز0ز ضقم 08 - 0)180 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر686

 16 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HRIS PHARMA
شبه   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

صيدلية
- األشغ ل املختلفة.

59 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
موالي عبد العز0ز إق مة موالي عبد 
القنيطرة   180(0  -  08 ضقم  العز0ز 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : مصطفى  تبري  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  مصطفى  تبري  السيد 
بوجيه  بوالد   108 الرقم  س  بلوك 

0)180 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مصطفى  تبري  السيد 
بوجيه  بوالد   108 الرقم  س  بلوك 

0)180 القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 17 م ضس 

))0) تحت ضقم 1176/2022.
891I

UPSILON CONSULTING

VITRUTEX INDUSTRIES
إعال8 متعدد القراضات

UPSILON CONSULTING
زاو0ة ش ضع عمر الخي م و ش ضع عبد 

الرحيم بوعبيد، الط بق الرابع، 
شقة ضقم 0) ، 50)0)، الداض 

البير ء املغرب
VITRUTEX INDUSTRIES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 89 زنقة 
بحمد برك ت، الط بق السفلي ضقم 
ر، مع ض0ف - 0000) الداض البير ء 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.518877

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   17 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

100 حصة اجتم عية  تفو0ت  م يلي: 

 Fabio POMPILI السيد  طرف  من 

ب لتوزيع الت لي : 50 حصة اجتم عية 

 Aaliyah, Jihane, السيدة  لص لح 

حصة   50 و   ،Valérie CRESPY

 Ali السيد  لص لح  اجتم عية 

DARANI

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة،  الق نوني  الشك2  تغيير 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشر0ك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية

على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 

 « من  الشركة  تسمية  تغيير  م يلي: 

 « إلى   »  VITRUTEX INDUSTRIES

» NAYAH CONSULTING

على  ينص  الذي   :8 ضقم  قراض 

 : تغيير نش ط الشركة ك لت لي  م يلي: 

تقديم  جميع الخدم ت االستش ض0ة، 

املشوضة في التواص2، التدض0ب

قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 

 Fabio POMPILI السيد  استق لة 

تعيي8  و  للشركة  كمسير  مه مه  من 

 Aaliyah, Jihane, Valérie السيدة 

CRESPY كمسيرة جديدة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشك2 الق نوني

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

غرض الشركة

بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

التسمية

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

التسيير

بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

املس هم ت.
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بند ضقم 9: الذي ينص على م يلي: 
ضبس امل ل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819819.
89(I

Cabinet LAMRINI HADI

AJ brico
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,ش ضع إبن سين  الن ضوض ، 

000)6، الن ضوض املغرب
AJ brico شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي اصب ن  
زنقة 65 ضقم ر) - 0ر0)6 الن ظوض 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

751ر)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AJ  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.brico
األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 
و  االستيراد   ; البن ء  و  املختلفة 

التصدير ; بيع مواد البن ء.
عنوا8 املقر االجتم عي : حي اصب ن  
الن ظوض  0ر0)6   - ر)  ضقم   65 زنقة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ميمو8 اجواو : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   500  : السيد فر0د اجواو 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  اجواو  ميمو8  السيد 
ر) 0ر0)6  65 ضقم  حي اصب ن  زنقة 

الن ظوض املغرب.
حي  السيد فر0د اجواو عنوانه(ا) 
0ر0)6  ر)  ضقم   65 زنقة  اصب ن  

الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اجواو  ميمو8  السيد 
ر) 0ر0)6  65 ضقم  حي اصب ن  زنقة 

الن ظوض املغرب
حي  السيد فر0د اجواو عنوانه(ا) 
0ر0)6  ر)  ضقم   65 زنقة  اصب ن  

الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ ر0 م ضس 

))0) تحت ضقم 60ر.
Iر89

hmm compta

بالكستون انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

hmm compta
 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
بالكستو8 انفيست شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 67 زنقة 
اللة ي قوت تق طع مصطفى املع ني 
الط بق ) ضقم 85 البير ء - 0000) 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
85ر8ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

بالكستو8 انفيست.
تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستغالل الصن عي.
زنقة   67  : عنوا8 املقر االجتم عي 
اللة ي قوت تق طع مصطفى املع ني 
 (0000 85 البير ء -  ) ضقم  الط بق 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

10.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:
الغيث  خ دم  همي2  علي  السيد 
بقيمة  حصة   1.000  : القبي�صي 

10.000 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الغيث  خ دم  همي2  علي  السيد 
محمد  ش ضع   5 عنوانه(ا)  القبي�صي 
السالم  ض0 ض  اق مة  الس دس 

السوي�صي 0560) الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغيث  خ دم  همي2  علي  السيد 
محمد  ش ضع   5 عنوانه(ا)  القبي�صي 
السالم  ض0 ض  اق مة  الس دس 

السوي�صي 0560) الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819687.
898I

OUR EXPERT

PRESSING OULAHROUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 PRESSING OULAHROUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 7 

تجزئة 99ر الحي الصن عي املس ض 

مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5ر81)1

 (1 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PRESSING OULAHROUR

غرض الشركة بإيج ز : مصبنة.
 7 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

املس ض  الصن عي  الحي  99ر  تجزئة 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد امحمد والحروض 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد امحمد والحروض عنوانه(ا) 

ترميكت  الجنوبية  الجديد  تكمي 

وضزازات 85000 واضزازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد والحروض عنوانه(ا) 

ترميكت  الجنوبية  الجديد  تكمي 

وضزازات 85000 واضزازات املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 78ر8ر1.

895I
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EXPROX SARL AU

GROUPE OSLUNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

EXPROX SARL AU

ش ضع املغرب العربي عم ضة الزبيري 

الط بق الث ني عي8 حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 0ر86)، 

املحمدية املغرب

GROUPE OSLUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي منطقة 

الصن عية البرنو�صي - 0600) 

الداضالبير ء املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

68605ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير   1( في  املؤضخ 

املص دقة على :

اوكوست  م ض0   (ة)  السيد  تفو0ت 

حصة اجتم عية   6.000 فيريرا ضيس 

من بص2 9.500 حصة لف ئدة السيد 

ين ير   1( بت ض0خ  ضب ني  ص لح  (ة) 

.(0((

اوكوست  م ض0   (ة)  السيد  تفو0ت 

حصة اجتم عية  500.ر  فيريرا ضيس 

من بص2 9.500 حصة لف ئدة السيد 

 1( بت ض0خ  معن وي  عبدالواحد  (ة) 

ين ير ))0).

جو�صي  (ة)  السيد  تفو0ت 

 (.000 اوسف لدو دي اوليفري ضايس 

 (.000 بص2  من  اجتم عية  حصة 

عبدهللا  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

هراولو بت ض0خ )1 ين ير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0018)8.

896I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AL MEDAD
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE AL MEDAD
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بلوك 8 
ضقم 118 حي تمزاضت ايت ملول - 

86150 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر56)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIETE AL MEDAD  :

.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيج ز : - مق ول في 

البن ء و األشغ ل املختلفة.
املعلوم ت  الخدم ت  في  مق ول   -

التج ض0ة.
- منعش عق ضي

و بصفة ع مة جميع العملي ت   -
املتعلقة بشك2 مب شر بو غير مب شر 

بأغراض ا لشركة.
بلوك   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - حي تمزاضت ايت ملول   118 ضقم   8

86150 ايت ملول املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : السيد ضايد الغشة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : الط لبي  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الغشة  ضايد  السيد 
ايت ملول   ( تجزئة برم ط  ر17  ضقم 

86150 ايت ملول املغرب.
السيد يوسف الط لبي عنوانه(ا) 
19 شقة  ) عم ضة  اق مة طر0ق الخير 
اك دير   80018 بنسرك و اك دير   87(

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الغشة  ضايد  السيد 
ايت ملول   ( تجزئة برم ط  ر17  ضقم 

86150 ايت ملول املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 876.
897I

ب وس اند كالوس

باوس اند كالوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ب وس اند كالوس
118 ش ضع جيش التحر0ر وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
ب وس اند كالوس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 98،ش ضع 
جيش التحر0ر وجدة - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9105ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ب وس   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

اند كالوس.
غرض الشركة بإيج ز : -ببع و شراء 
و  ب لحيوان ت  الخ صة  املنتوج ت 
التغدية املركبة الخ صة ب لحيوان ت.

-ببع و شراء الحيوان ت األليفة..
عنوا8 املقر االجتم عي : 98،ش ضع 
جيش التحر0ر وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد بدض شقرو8 : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  شقرو8  بدض  السيد 
وجدة  التحر0ر  جيش  118,ش ضع 

60000 وجدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  شقرو8  بدض  السيد 
وجدة  التحر0ر  جيش  118,ش ضع 

60000 وجدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر81.
898I

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز خبير قر ئي في 

املح سبة على الصعيد الوطني

دييل نيت سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز 
خبير قر ئي في املح سبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخي2 ميدا8 الفروسية 
س بق  ام م مخبزة ضوزالي بج نب 

اق مة الفردوس الط بق االول ف س ، 
0000ر، ف س املغرب



7037 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

ديي2 نيت سيرفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا8 مقره  االجتم عي مح2 580 
C تجزئة ض0 ض الي سمي8 طر0ق عي8 

الشقف ف س - 0000ر ف س .
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر5181.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 0ر م ضس ))0) تم تحو20 
الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر17.
899I

RIVE DROITE CONSULTING

 FAHMY IMMO ET
LOGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 118

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 FAHMY IMMO ET LOGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مجمع 
الهيثم ر)، بوب نة، فيال ضقم 

23B - 90000-23A-23 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر)58)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FAHMY IMMO ET LOGEMENT
غرض الشركة بإيج ز : • 

شراء  وخ صة  العق ضي،  اإلنع ش 
األضا�صي الع ض0ة بو التي ترم بن ي ت 
قديمة يتعي8 إصالحه  و/بو هدمه ، 
قب2  وبن ئه   وتجهيزه   تجز0ئه   قصد 
جميع األضا�صي وكراء  تجزيء  بيعه ، 

العق ضات.
األمالك  وبيع جميع  شراء   •

املنقولة بو العق ض0ة بو العمولة. 
العملي ت  جميع   : ع م  وبشك2 
وامل لية،  والصن عية  التج ض0ة 
والعق ض0ة  ب ملنقوالت،  واملتعلقة 
املرتبطة بشك2 مب شر بو غير مب شر 
بأحد املواضيع املذكوضة بعاله، والتي 
من شأنه  ب8 تسهم في تطو0ر الشـركـة
مجمع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
23A-23- الهيثم ر)، بوب نة، فيال ضقم

23B - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : السيد كـمـ ل فـهـمـي 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
 150  : الـتـيـدي  ضضـوا8  السيد 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
السيد ضشـيـد الـتـيـدي : 150 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
 (00  : املـيـمـونـي  خـولـة  السيدة 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كـمـ ل فـهـمـي عنوانه(ا) حي 
 90000 ر0  ضقم  ر8  البرواقة الزنقة 

طنجة املغرب.
السيد ضضـوا8 التـيـدي عنوانه(ا) 
 15 ضقم   B القصيبي،الزنقة  حي 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  الـتـيـدي  ضشـيـد  السيد 
 90000  65 ش ضع الحسن األول ضقم 

طنجة املغرب.
السيدة خـولـة امليـمـونـي عنوانه(ا) 
 (7 ضقم   18 الدولة،الزنقة  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كـمـ ل فـهـمـي عنوانه(ا) حي 
 90000 ر0  ضقم  ر8  البرواقة الزنقة 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 777).

500I

ASMAA MEDIA GROUP

MACOTRAN
إعال8 متعدد القراضات

ASMAA MEDIA GROUP

ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 

البير ء املغرب

MACOTRAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 8ر زنقة 

ببو الوقت بوضكو8 - - البير ء 

املغرب .

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.89197

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (9 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصة اجم عية من   16000 تفو0ت 

السيد  الى  مشكوض  نعيمة  السيدة 

حسن بوكشوش

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

اجتم عية  حصة   16000 تفو0ت 

من السيد محمد بيتأوني الى السيد 

حسن بوكشوش

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

من  بيتأوني  محمد  السيد  استق لة 

تسيير الشركة 

على  ينص  الذي   :8 ضقم  قراض 

م يلي: تعيي8 السيد حسن بوكشوش 

كمسيرجديد للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 

للحصص  الجديد  التقسيم  م يلي: 

االجتم عية

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

التقسيم الجديد لربسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :15 ضقم  بند 

م يلي: تعيي8 السيد حسن بوكشوش 

كمسيرجديد للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0008)8.

501I

ASMAA MEDIA GROUP

BIOVIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 

البير ء املغرب

BIOVIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع عبد 

املومن حي ب سكيي ضقم 6ر) مبنى 

ف 8 الط بق الث ني مكتب ضقم 6 - - 

البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)ر7ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. BIOVIC
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تجهيز  : بإيج ز  الشركة   غرض 
وتغليق و  و تصنيع و تعبئة و شراء   
شراء و استيراد وبيع و تسو0ق و توزيع 

جميع األدو0ة.
عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع عبد 
مبنى  6ر)  ضقم  ب سكيي  حي  املومن 
 -  -  6 8 الط بق الث ني مكتب ضقم  ف 

البير ء املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بوشتة  م مو8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بوشتة  م مو8  السيد 

البير ء - البير ء املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوشتة  م مو8  السيد 

البير ء - البير ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818887.
50(I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

AL MAWADDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدضاك خطٍإ

استدضاك خطٍإ وقع ب لجر0دة 
الرسمية

STE FIDUCIAIRE FOUAD
ش ضع املسيرة عم ضة م جد شقة ضقم 
ر0 تيفلت ، 15800، تيفلت املغرب

AL MAWADDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 وعنوا8 مقره  اإلجتم عي واد 
ز0زعم ضة 07 اكدال ضب ط - 10170 

الرب ط املغرب.
ب لجر0دة  وقع  خطٍإ  إستدضاك 
 (( بت ض0خ  0ر101  عدد  الرسمية 

م ضس 1)0).
بدال من : 17/12/2020 الخ طءة 

ت ض0خ الجمع الع م املنعقد 

 04/12/2020 الصحيحة   : يقرب 
الدي  املنعقد  الع م  الجمع  ت يخ  هو 

قرض فيه تغيير املقر االجتم عي
الب قي بدو8 تغيير.

Iر50

ASMAA MEDIA GROUP

MIK MAROC
شركة املس همة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ASMAA MEDIA GROUP
ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 
البير ء املغرب

MIK MAROC شركة املس همة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 حي 
الحر0ة الشقة 5 الط بق ر - - 

البير ء املغرب .
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.5091(7

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 18 فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ر  الط بق   5 حي الحر0ة الشقة   10«
- - البير ء املغرب » إلى »0ر حي عمر 

الكندي - - البير ء املغرب ».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818109.
508I

املست منة الشرقية لتقني ت املح سبة

 MED AMINE
BUREAUTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

املست منة الشرقية لتقني ت 
املح سبة

ش ضع محمد عبده اق مة حمزة ضقم 
18 مكرض الط بق الث ني ضقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
 MED AMINE BUREAUTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

لفقيه بلحوسي8 ضقم 5) - 60000 

وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر911ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. AMINE BUREAUTIQUE

غرض الشركة بإيج ز : -مطبعة

-ت جر

- دع ية

- بشغ ل البن ء متنوعة 
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 60000  -  (5 ضقم  بلحوسي8  لفقيه 

وجدة املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : حراض  بمي8  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : حراض  بمي8  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد بمي8 حراض عنوانه(ا) 

ش ضع مغنية تجزئة مقري زنقة املسك 
ضقم 19 60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بمي8 حراض عنوانه(ا) 

ش ضع مغنية تجزئة مقري زنقة املسك 
ضقم 19 60000 وجدة وجدة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر)8.

505I

ASMAA MEDIA GROUP

IDETCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 

البير ء املغرب

IDETCK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع عبد 

املومن حي ب سكيي ضقم 6ر) مبنى 

ف 8 الط بق الث ني مكتب ضقم 6 - - 

البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1)ر7ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.IDETCK

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بيع  و  شراء  و  تصدير  و  استيراد  و 

ب لجملة.

عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع عبد 

مبنى  6ر)  ضقم  ب سكيي  حي  املومن 

 -  -  6 8 الط بق الث ني مكتب ضقم  ف 

البير ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بوشتة  م مو8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوشتة  م مو8  السيد 

البير ء - البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوشتة  م مو8  السيد 

البير ء - البير ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818886.

506I

lascof

سميم ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

lascof

 n°182 1er etage rue zaouia

 tijania-oued-zem ، 20560،

casabalnca marroc

سميم ايمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مجموعة 

التقدم مجموعة السكنية)-17 

الط بق الت ني سيدي البرنو�صي - 

0610) الداض البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر88757.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(1 دجنبر   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :

السعدية  (ة)  السيد  تفو0ت 

1.000 حصة اجتم عية من  بوزايت 

السيد  لف ئدة  حصة   1.000 بص2 

(ة) اسم عي2 فوزي بت ض0خ 17 دجنبر 

.(0(1

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ين ير ))0) تحت ضقم 15)807.
507I

ASMAA MEDIA GROUP

GOLDENTUBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 
البير ء املغرب

GOLDENTUBE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10زنقة 
الحر0ة الط بق الث لث الشقة ضقم 

5 - - البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

19ر7ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.GOLDENTUBE
تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

جميع بنواع العبوات .
10زنقة   : املقر االجتم عي  عنوا8 
 5 الحر0ة الط بق الث لث الشقة ضقم 

- - البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : السيدة زهود هدى 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
500 حصة   : السيد زضو20 جم ل 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هدى  زهود  السيدة 

البير ء - البير ء املغرب .

عنوانه(ا)  جم ل  زضو20  السيد 

البير ء - البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هدى  زهود  السيدة 

البير ء - البير ء املغرب 

عنوانه(ا)  جم ل  زضو20  السيد 

البير ء - البير ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818888.

508I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

 NIKAS INVESTMENT
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

 NIKAS INVESTMENT GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 159 

ش ضع عبد الكر0م الخط بي. الط بق 

األول الحسيمة - 000)ر الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

705ر

ر)  في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIKAS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.INVESTMENT GROUP

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.

 159  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الط بق  ش ضع عبد الكر0م الخط بي. 

الحسيمة  000)ر   - األول الحسيمة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : سكي8  السيد ظشو0ت 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ظشو0ت سكي8 عنوانه(ا) 
ش ضع عبد الكر0م الخط بي. ضقم 159 

الحسيمة 000)ر الحسيمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ظشو0ت سكي8 عنوانه(ا) 
ش ضع عبد الكر0م الخط بي. ضقم 159 

الحسيمة 000)ر الحسيمة املغرب

 - بت ض0خ  تم اإليداع الق نوني ب- 

تحت ضقم -.

509I

fiduazizi

TARGA POUTRIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 

عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

TARGA POUTRIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الحي الصن عي ضقم ))ر العيو8 - 

70000 العيو8 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

80855

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TARGA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.POUTRIN

جميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والسب كة  الصحية  االدوات  اعم ل 

وتج ضة االجهزة الصحية....الخ.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - العيو8  ))ر  ضقم  الصن عي  الحي 

70000 العيو8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : تكرتي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد حسن تكرتي : 1000 بقيمة 

100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  تكرتي  حسن  السيد 

وضزازات  ترميكت  الجديد  تكمي 

85000 وضزازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  تكرتي  حسن  السيد 

وضزازات  ترميكت  الجديد  تكمي 

85000 وضزازات املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  ر)  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 498/2022.

510I

NAF ASSOCIES

فود فيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE BULDING-MED
PROMOTION IMMOBILIERE
 RUE VERDI BELVEDERE 15

 CASABLANCA، 20250،
casablanca maroc

فود فيست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بوليف ضد 
موالي إسم عي2 1 ب 1 عي8 سب ع - 

00ر0) ك زابالنك  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
888859

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فود   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

فيست.
غرض الشركة بإيج ز : مطعم (.

بوليف ضد   : عنوا8 املقر االجتم عي 
موالي إسم عي2 1 ب 1 عي8 سب ع - 

00ر0) ك زابالنك  املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
هش م  ضج   مصفيوي  السيد 
املح سي8  ابو  ش ضع   18 عنوانه(ا) 
لداض  8ا  1الشقة  ط بق  الرو0 ني 
البير ء  لداض  ا  000ر)  البير ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

هش م  ضج   مصفيوي  السيد 

املح سي8  ابو  ش ضع   18 عنوانه(ا) 

لداض  8ا  1الشقة  ط بق  الرو0 ني 

البير ء  لداض  ا  000ر)  البير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم رر7685.

511I

CABINET OUASSI

 SOCIETE PERLE

MOGADOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

CABINET OUASSI

عم ضة كومرز0د ش ضع الحر0ة ط بق 

االول مكتب ضقم ر املدينة الجديدة 

، 86000، اسفي املغرب

 SOCIETE PERLE MOGADOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اضض 

املكرون ت حد والد سلم 8 - 86000 

اسفي املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8687

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 18 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SOCIETE PERLE الوحيد  الشر0ك 

ضبسم له   مبلغ   MOGADOUR

مقره   وعنوا8  دضهم   1.000.000

اإلجتم عي اضض املكرون ت حد والد 

سلم 8 - 86000 اسفي املغرب نتيجة 

ل : عجز م دي.

اضض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 86000 املكرون ت حد والد سلم 8 - 

اسفي املغرب. 

و عي8:

اشو0خ  العز0ز  عبد  السيد(ة) 
حي  الوداية  زنقة  7ر  عنوانه(ا)  و 

سيدي امب ضك 86000 اسفي املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   17 بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 86).
51(I

EUROFID

IMPERIAL GLOBAL TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

EUROFID
 Hay El HOUDA Rue 17

 lot MAKAM N°3 APPT 13
 3eme ETG SIDI MOUMEN

 CASABLANCA، 20400،
CASABLANCA MAROC

 IMPERIAL GLOBAL TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

البست 8 ) عم ضة ضقم 1 مح2 ضقم 
1 سيدي البرنو�صي - 0610) الداض 

البير ء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
76507ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 دجنبر   (8 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 IMPERIAL الوحيد  الشر0ك  ذات 
ضبسم له   مبلغ   GLOBAL TRADE
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
عم ضة   ( البست 8  إق مة  اإلجتم عي 
1 سيدي البرنو�صي  1 مح2 ضقم  ضقم 
املغرب  البير ء  الداض   (0610  -
نتيجة ل : لم يسبق للشركة مم ضسة 
نش طه  أل8 ص حب الشركة لم يتوفر 

على التمو20 الك في.
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إق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مح2 ضقم   1 عم ضة ضقم   ( البست 8 
الداض   (0610  - سيدي البرنو�صي   1

البير ء املغرب. 
و عي8:

بوتجيم  املجيد  عبد  السيد(ة) 
طر0ق  ص فية  إق مة  عنوانه(ا)  و 
 (0800  1 ضقم   C عم ضة  الي سمي8 
(ة)  كمصفي  املغرب  البير ء  الداض 

للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 118ر81.
Iر51

VALUE POINT PARTNERS

CHELLAH CEREALES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
CHELLAH CEREALES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية BP4088 تم ضة - 080)1 
تم ضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5919ر1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. CHELLAH CEREALES

غرض الشركة بإيج ز : - التخز0ن 

والتخز0ن لحس به الخ ص ولحس ب 

الغير للحبوب والبقولي ت وبي بغذية 
بو منتج ت بخرى

والشراء  ع م  بشك2  املت جرة   -

والبيع واالستيراد والتصدير والتمثي2 

املنتج ت  لجميع  بشك له  بجميع 

وك فة  املص دض  جميع  من  األجنبية 

املنتج ت املغربية ب لخ ضج.

التوصي2 عملي ت  جميع   - 

التمثي2  بو  التج ض0ة  الوس طة  بو   

سلعة  بو  منتج  ألي  السمسرة   بو 

بو سلعة بي  ك نت طبيعته  بو منشأه  

بو مقصده  ؛

- إنش ء وتشغي2 جميع العدادات 

بو الوك الت بو الفروع ؛

بجميع  واالستحواذ  اإلنش ء   -

 ، والتب دل   ، واملس همة   ، بشك له 

والتأجير ، والتحول ، وتطو0ر السمعة 

التج ض0ة ؛

- املش ضكة املب شرة بو غير املب شرة 

للشركة في جميع العملي ت التج ض0ة 

التي قد تكو8 مرتبطة بأحد األشي ء 

إنش ء  طر0ق  عن  بعاله  املذكوضة 

مؤسس ت  بو  عدادات  بو  شرك ت 

عن  حتى  بو  نوع  بي  من  جديدة 

طر0ق املس همة بو االكتت ب بو شراء 

األوضاق امل لية بو الحقوق االجتم عية 

واملش ضيع  االندم ج  وعملي ت 

املشتركة بو غيره 

جميع املع مالت   ، وبشك2 بعم   -

بو  امل لية  بو  الصن عية  بو  التج ض0ة 

التي قد  العق ضات  بو  امل لية  األوضاق 

تز0د من تطو0ر الك ئن بعاله.

املنطقة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

 1(080  - تم ضة   BP4088 الصن عية 

تم ضة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد مه جر : 100 حصة 
بقيمة 10.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مه جر  محمد  السيد 
الكيلو   ، الس دس  ش ضع محمد   18
 ، السوي�صي   ، ، قطعة صيدا   7.600

10170 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مه جر  محمد  السيد 
الكيلو   ، الس دس  ش ضع محمد   18
 ، السوي�صي   ، ، قطعة صيدا   7.600

10170 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 0698.
518I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

 ELAINE BEAUTY CENTRE
ET SPA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 ELAINE BEAUTY CENTRE ET
SPA شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

حم 8 الفطواكي الحسيمة - 000)ر 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر69ر

 18 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 ELAINE BEAUTY CENTRE ET

.SPA
مركز   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

التجمي2 و العن ية ب لذات.
- حم م و س ون .

- بيع مواد التجمي2 ب لتقسيط..
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
000)ر   - حم 8 الفطواكي الحسيمة 

الحسيمة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : محمد  العزوزي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد العزوزي محمد عنوانه(ا) 
الحسيمة  املنزه  حي  تونس  زنقة   (6

000)ر الحسيمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العزوزي محمد عنوانه(ا) 
الحسيمة  املنزه  حي  تونس  زنقة   (6

000)ر الحسيمة املغرب
عنوانه(ا)  السيدة الرايس صف ء 
الحسيمة  املنزه  حي  تونس  زنقة   (6

000)ر الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ض0خ  ب لحسيمة  االبتدائية 

ضقم -.
515I

اجونس حي اإلخالص

اجونس حي االخالص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اجونس حي اإلخالص
الن ظوض ، 000)6، الن ظوض املغرب
اجونس حي االخالص شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
ايت ووليشك عم ضة االخالص 9 

الكراج ضقم 7 حي االخالص الن ظوض - 



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   7042

000)6 الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

865ر)

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  0ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : اجونس 

حي االخالص.

وكي2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تحو20 األموال.

عنوا8 املقر االجتم عي : ش ضع ايت 

الكراج   9 االخالص  عم ضة  ووليشك 

ضقم 7 حي االخالص الن ظوض - 000)6 

الن ظوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : الزكتوني  بحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : الزكتوني  السيد عبد هللا 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الزكتوني  هللا  عبد  السيد 

الن ظوض   6(000 الن ظوض  عنوانه(ا) 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بحمد الزكتوني عنوانه(ا) 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 00)1.

516I

lascof

سميم ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

lascof
 n°182 1er etage rue zaouia
 tijania-oued-zem ، 20560،

casabalnca marroc
سميم ايمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مجموعة 
التقدم املجموعة السكنية )-17 
الط بق الت ني سيدي البرنو�صي - 

0610) الداض البيص ء املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر88757.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
1)0) تم تعيي8  7) دجنبر  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوزايت السعدية كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ين ير ))0) تحت ضقم 15)807.
517I

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز خبير قر ئي في 

املح سبة على الصعيد الوطني

إينماء لالستيراد والتصدير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز 
خبير قر ئي في املح سبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخي2 ميدا8 الفروسية 
س بق  ام م مخبزة ضوزالي بج نب 

اق مة الفردوس الط بق االول ف س ، 
0000ر، ف س املغرب

إينم ء لالستيراد والتصدير شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ت ون ت 
دمنة زنقة بحمد منصوضذهبي 

الط بق الث ني الشقة 8 - 8000ر 
ت ون ت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(051

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 ين ير  ر1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إينم ء   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

لالستيراد والتصدير.
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصديراألث ث.
ت ون ت   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
منصوضذهبي  بحمد  زنقة  دمنة 
8000ر   -  8 الشقة  الث ني  الط بق 

ت ون ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : حج جي  ضبيعة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة بنيس خيرونيسة ضودجلي 
: 0) حصة بقيمة 100 دضهم للحصة.

 60  : السيد محمد الي س مروال 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 : السيد محمد فر2 ضبي الي س 
0) حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ضبيعة حج جي عنوانه(ا) 
61 ش ضع محمدالسالوي اق مةاض0ح  
الط بقر الشقة 8 م ج ف س 0000ر 

ف س املغرب.
مروال  الي س  محمد  السيد 
عنوانه(ا) ج ك ضط  اندونيسي  10110 

ج ك ضط  اندونيسي .
السيدة بنيس خيرونيسة ضودجلي 
عنوانه(ا) ج ك ضط  اندونيسي  10110 

ج ك ضط  اندونيسي .
الي س  ضبي  فر2  محمد  السيد 
عنوانه(ا) ج ك ضط  اندونيسي  10110 

ج ك ضط  اندونيسي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ضبيعة حج جي عنوانه(ا) 

61 ش ضع محمدالسالوي اق مةاض0ح  

الط بقر الشقة 8 م ج ف س 0000ر 

ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   07 بت ض0خ  بت ون ت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 106.

518I

BMH EXPERTS

كودين ثيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

كودين ثيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الداض 

البير ء - 65) ش ضع الزضقطوني - 

الط بق الت سع - )9 - 0000) الداض 

البير ء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8785ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: كودين  اإلقتر ء بمختصر تسميته  

ثيك.

برمجة   -  : غرض الشركة بإيج ز 

الح سب اآللي،

في  واالستش ضات  التدض0ب   -

مج الت الحوسبة وتقنية املعلوم ت،

وبجهزة  برامج  وتركيب  تسو0ق   -

الكمبيوتر ،
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تكنولوجي   مرافق  إداضة   -

املعلوم ت ،

ونق2  واستغالل  وحي زة  بخذ   -

االختراع  وبراءات  العملي ت  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة ،.

الداض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - الزضقطوني  ش ضع   (65  - البير ء 

الداض   (0000  -  9(  - الط بق الت سع 

البير ء اململكة املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد بن خ لد : رر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد بنس املوستميد : رر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

الشركة YA3M SARL : 34 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد بن خ لد عنوانه(ا) 
 B ض0ز0دنس ج ضدينز ك ليفوضني املبنى 

 - ك ليفوضني    - بوليف ضد ف س   NR20

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

اململكة املغربية.

السيد بنس املوستميد عنوانه(ا) 

 9(700 فيري  جول  ش ضع   ((9

700)9 كولومب فرنس .

عنوانه(ا)   YA3M SARL الشركة 

) شقة  86 ش ضع الزضقطوني الط بق 
ضقم 6 0000) الداض البير ء اململكة 

املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن خ لد عنوانه(ا) 
 B ض0ز0دنس ج ضدينز ك ليفوضني املبنى 

 - ك ليفوضني    - بوليف ضد ف س   NR20

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 198)1.

519I

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز خبير قر ئي في 

املح سبة على الصعيد الوطني

دييل نيت سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

مكتب الدكتوض العبودي عبد العز0ز 
خبير قر ئي في املح سبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخي2 ميدا8 الفروسية 
س بق  ام م مخبزة ضوزالي بج نب 

اق مة الفردوس الط بق االول ف س ، 
0000ر، ف س املغرب

ديي2 نيت سيرفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 580 
C تجزئة ض0 ض الي سمي8 طر0ق 

عي8 الشقف ف س - 0000ر ف س 
املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر5181.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس  0ر  املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) وزاني 

ته مي مر0م كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر17.

5(0I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ECOLE CHARIOT D›OR
PRIVEE

إعال8 متعدد القراضات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 ECOLE CHARIOT D›OR PRIVEE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: 51، ش ضع 
املسجد - 000ر7 الداخلة املغرب .

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
رر76.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (( املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
اإلجتم عية  الحصص  ك فة  تفو0ت 
»حرمة هللا  السيد  في اسم  املكتتبة 
 50000 و املتمثلة في  محمد األمي8« 
100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 
 DAKHLA شركة  لف ئدة  للواحدة 

 FIRST SARL
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
 DAKHLA FIRST SARL قبول شركة

كشر0ك وحيد للشركة
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
محمد  هللا  »حرمة  السيد  استق لة 

األمي8« من مه م تسيير الشركة
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 السيد »حسي8 تدالوي محمد 

بديب« كمسير جديد للشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
األس سية  األنظمة  على  املص دقة 

الجديدة للشركة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 569.
5(1I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

QUIORO
إعال8 متعدد القراضات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
QUIORO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

الوالء، حي الفيالت 000ر7 الداخلة 
املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.9811

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس  ر)  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

اإلجتم عية  الحصص  ك فة  تفو0ت 

»حرمة هللا  السيد  في اسم  املكتتبة 

 80000 و املتمثلة في  محمد األمي8« 

100 دضهم  حصة اجتم عية من فئة 

 DAKHLA شركة  لف ئدة  للواحدة 

FIRST SARL

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

قبول شركة  الذي ينص على م يلي: 

كشر0ك   DAKHLA FIRST SARL

وحيد للشركة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

محمد  هللا  »حرمة  السيد  استق لة 

األمي8« من مه م تسيير الشركة

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

»حسي8 تدالوي محمد  عيي8 السيد 

بديب« كمسير جديد للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

األس سية  األنظمة  على  املص دقة 

الجديدة للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 568.

5((I

KING CONSULTING

BINAINFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

KING CONSULTING

 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،

13100، BOUZNIKA MAROC

BINAINFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي القدس 
زنقة 6 ضقم 85 سيدي البرنو�صي - 

0600) الداضالبير ء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8059ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BINAINFO

الشبك ت   : غرض الشركة بإيج ز 

اإلعالمية.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

سيدي   85 ضقم   6 زنقة  القدس 

الداضالبير ء   (0600  - البرنو�صي 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : امل زوزي  السيد ضضوا8 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ضضوا8 امل زوزي عنوانه(ا) 

 68 ضقم  سليم 8  الح ج  تجزئة 

0)101 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضضوا8 امل زوزي عنوانه(ا) 

 68 ضقم  سليم 8  الح ج  تجزئة 

0)101 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819056.

Iر)5

cabinet jdaini

AUTO MOTO ZRMR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

AUTO MOTO ZRMR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع مكة 

املكرمة ضقم 06 احفير - 050ر6 

احفير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر9ر8

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.MOTO ZRMR

*كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

مكة املكرمة ضقم 06 احفير - 050ر6 

احفير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : السيد ع لم ضشيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : ضحمة  مست ضي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ضشيد  ع لم  السيد 
زنقة موالي اسم عي2 ضقم 01 احفير 

050ر6 احفير املغرب.

السيدة مست ضي ضحمة عنوانه(ا) 

حي بدض زنقة علي بن ابي ط لب ضقم 

0ر احفير 050ر6 احفير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ضشيد  ع لم  السيد 
زنقة موالي اسم عي2 ضقم 01 احفير 

050ر6 احفير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 175/2022.

5(8I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

SOCIETE EL IRDAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

ش ضع الحسن الت ني اق مة ابته ل س 

الط بق الث لت شقة 8 ، 150ر8، 

ابن جر0ر املغرب

SOCIETE EL IRDAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي افر0قي  

ش ضع ابن طفي2 ضقم 78 - 150ر8 

بن جر0ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر16ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE EL IRDAE

1/مق ول   : غرض الشركة بإيج ز 
إداضة املزضعة

تشييد  بو  بعم ل  )/مق ول 
مختلفة.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  78 ضقم  ابن طفي2  افر0قي  ش ضع 

150ر8 بن جر0ر املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : هللا  خير  بس مة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بس مة خير هللا عنوانه(ا) 
الداض  0ر  ضقم   87 زنقة  الفرح  حي 
البير ء  الداض   (0580 البير ء  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بس مة خير هللا عنوانه(ا) 
الداض  0ر  ضقم   87 زنقة  الفرح  حي 
البير ء  الداض   (0580 البير ء  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب بن جر0ر بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 106.

5(5I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

COFFEE CUPS 2CB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 ش ضع االمير موالي عبد هللا ، 
58000، خنيفرة املغرب

COFFEE CUPS 2CB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الطر0ق 
الوطنية ضقم 8 الحي الصن عي 
السيري - 58000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8(91

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. COFFEE CUPS 2CB

ص نع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

القهوة .

الطر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الوطنية ضقم 8 الحي الصن عي السيري 

- 58000 خنيفرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

800 حصة   : السيد بلغيتي احمد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

00ر   : الصديق  بلغيتي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

00ر   : السيد بلغيتي عبد الواحد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  احمد  بلغيتي  السيد 

 58000 ز  ح  م  البرج  الدهرة  دواض 

خنيفرة املغرب.

السيد بلغيتي الصديق عنوانه(ا) 

 58000  19 ضقم  العبدالوي  تجزئة 

خنيفرة املغرب.

الواحد  عبد  بلغيتي  السيد 

ضقم  العبدالوي  تجزئة  عنوانه(ا) 

خنيفرة   58000 مكن س  طر0ق   19

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احمد  بلغيتي  السيد 

 58000 ز  ح  م  البرج  الدهرة  دواض 

خنيفرة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بخنيفرة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 7ر1.

5(6I

مكتب مح سبة الفجر

SOCIETE M.H PRESTIG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مح سبة الفجر
 bd med V rue 2 immeuble 21
 3eme etage bd med V rue 2
 immeuble 21 3eme etage،

26000، Settat maroc
SOCIETE M.H PRESTIG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الداض 
البير ء ش ضع اللة الي قوت زاو0ة 
مصطفى ملع ني الرقم 9ر الط بق 
االول مركز الر0 ض - 0170) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7685ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE M.H PRESTIG
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عق ضي, اشغ ل مختلفة او انش ءات.

الداض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
زاو0ة  الي قوت  اللة  ش ضع  البير ء 
الط بق  9ر  الرقم  ملع ني  مصطفى 
الداض   (0170  - االول مركز الر0 ض 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حر0زي  مهدي  السيد 
8ر زنقة امللك فيص2 برشييد  الرقم 

6100) برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حر0زي  املهدي  السيد 
زنقة امللك فيص2 برشيد  8ر  الرقم 

6100) برشيد املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81869.
5(7I

MAG GESTION

THAMAR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
THAMAR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 
الجديد سيدي بوضم نة ضقم 8) 

القصر الكبير - 150)9 القصر الكبير 
املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(557
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(1 يونيو   18 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 THAMAR الوحيد  الشر0ك  ذات 
 100.000 ضبسم له   مبلغ   CASH
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 

 (8 ضقم  بوضم نة  سيدي  الجديد 

القصر الكبير - 150)9 القصر الكبير 

التوقف الت م عن   : املغرب نتيجة ل 

النش ط.

الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (8 ضقم  بوضم نة  سيدي  الجديد 

القصر الكبير - 150)9 القصر الكبير 

املغرب. 

و عي8:

و  الشتيوي  هللا  عبد  السيد(ة) 

 ((7 ضقم  االم2  تجزئة  عنوانه(ا) 

القصر الكبير   9(150 القصر الكبير 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 87.

5(8I

لوكسر للحس ب ت

LION DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحس ب ت

81 ش ضع برك 8 الط بق الث ني ضقم 8 

، 60000، وجدة املغرب

LION DRIP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

النه ض س 5ر8 دواض سني8 الط بق 

االول - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9067ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LION : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DRIP
غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 

ادوات الفالحية.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق  سني8  دواض  5ر8  س  النه ض 

االول - 60000 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
غن يم  امي8  ف دي سميح  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة  80ر   :

للحصة.
0رر حصة   : السيد عم ض املهدي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : بوضكو8  بوسكوي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 : السيد ف دي سميح امي8 غن يم 

80ر بقيمة 100 دضهم.
بقيمة  0رر   : السيد عم ض املهدي 

100 دضهم.
0رر   : بوضكو8  بوسكوي  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
غن يم  امي8  ف دي سميح  السيد 
5ر8  س  ضقم  النه ض  تزئة  عنوانه(ا) 

اسلي 60000 وجدة املغرب.
السيد عم ض املهدي عنوانه(ا) زنقة 

ف س ضقم 50 050ر6 احفير املغرب.
بوضكو8  بوسكوي  السيد 

عنوانه(ا) تركي  تركي  تركي  تركي .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
غن يم  امي8  ف دي سميح  السيد 
5ر8  س  ضقم  النه ض  تزئة  عنوانه(ا) 

اسلي 60000 وجدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر10.

5(9I

GLOBAL AUDITAX

 GENERATION
 D›ENTREPRISE ET DE

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تن عوضت ضقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزك 8 املغرب، 86150، 

بيت ملول املغرب
 GENERATION D›ENTREPRISE

ET DE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي توطي8 

لدى ضمزي لإلستش ضة ش ضع 8) نونبر 
عم ضة حمدي ولد ضشيد الط بق 
االول ضقم 1 العيو8 - 70080 

العيو8 املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
105ر1.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 1) فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»توطي8 لدى ضمزي لإلستش ضة ش ضع 
ضشيد  ولد  حمدي  عم ضة  نونبر   (8
الط بق االول ضقم 1 العيو8 - 70080 
املسيرة  »تجزئة  إلى  املغرب«  العيو8 
ر86  ضقم  الث لث  الشطر  الخرراء 
 70080  - العيو8  املر�صى   08 شقة 

العيو8 املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر86.
0Iر5

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

ميسا للسياحة والنقل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

ميس  للسي حة والنق2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة غيني  
ضقم 16 الط بق االول ضقم 01 وجدة 

- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9095ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ميس    : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

للسي حة والنق2.

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع لآلخر0ن.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 01 الط بق االول ضقم   16 غيني  ضقم 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد ط نط وي محمد 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ط نط وي محمد عنوانه(ا) 
زنقة غيني  ضقم 16 الط بق االول ضقم 

01 وجدة 60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ط نط وي محمد عنوانه(ا) 
زنقة غيني  ضقم 16 الط بق االول ضقم 

01 وجدة 60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 98ر.

1Iر5

FIDUNIVERSEL

اوسيمكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR رر

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

اوسيمكس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 ط بق االول ضقم ر 

الداض البير ء 0700) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر881ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

اوسيمكس.

غرض الشركة بإيج ز : تج ضة.

6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

ر  ضقم  االول  ط بق  السلط 8  مرس 

0700) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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السيد صبري عمر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد صبري عمر : 1000 بقيمة 

100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 7 عنوانه(ا)  عمر  صبري  السيد 

 (0060 زنقة بدض الصب ب حي كوتي 

الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 7 عنوانه(ا)  عمر  صبري  السيد 

 (0060 زنقة بدض الصب ب حي كوتي 

الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819888.

I)ر5

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

ضوما 48
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

ضوم  88 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي النجد 

ر0 ضقم 189) سيدي يحيى وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر905ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ضوم    : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.88
تركيب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وصي نة بنظمة الط قة.
عنوا8 املقر االجتم عي : حي النجد 
 - 189) سيدي يحيى وجدة  ضقم  ر0 

60000 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : قروضي  الجياللي  السيد 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الجياللي قروضي عنوانه(ا) 
حي النجد ر0 ضقم 189) سيدي يحيى 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجياللي قروضي عنوانه(ا) 
حي النجد ر0 ضقم 189) سيدي يحيى 

وجدة 60000 وجدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر5ر.
Iرر5

YF CONSULTING SERVICES

 CAFE CREMERIE
VALLARDO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 CAFE CREMERIE VALLARDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
األم2 بلوك ب إق مة العرع ض مح2 
10 القنيطرة - 18000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

68807

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.CREMERIE VALLARDO

مقهى و   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مقشدة.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

األم2 بلوك ب إق مة العرع ض مح2 10 

القنيطرة - 18000 القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد بن الجياللي محسن : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : امي8  الجياللي  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

محسن  الجياللي  بن  السيد 
افك   7ر  ضقم  ر5)  زنقة  عنوانه(ا) 

القنيطرة 18000 القنيطرة املغرب.

السيد بن الجياللي امي8 عنوانه(ا) 
القنيطرة  افك   7ر  ضقم  ر5)  زنقة 

18000 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

محسن  الجياللي  بن  السيد 
افك   7ر  ضقم  ر5)  زنقة  عنوانه(ا) 

القنيطرة 18000 القنيطرة املغرب

السيد بن الجياللي امي8 عنوانه(ا) 
القنيطرة  افك   7ر  ضقم  ر5)  زنقة 

18000 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 0ر م ضس 

))0) تحت ضقم 1)909.

8Iر5

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE
ROBINSON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وف ة شر0ك

 SOCIETE IMMOBILIERE
ROBINSON

Société Civile Immobilière
 au capital de 300.000,00

Dirhams
 Siège Social : 169, Boulevard

Moulay Ismail Casablanca
IF : 1600884

 (( بت ض0خ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الع م  الجمع  قرض   ,  (0(1 شتنبر 

االستثن ئي م  يلي :
املرحوم  وف ة  عن  اعال8   .1
ب لشركة  شر0ك  مي ضة  امحمد 
العق ض0ة »ضوبينسن« بت ض0خ 8) م ضس 

018) وتوزيع بسهمه على وضثته .
من   7 الفص2  تعدي2    .(
املتعلق  للشركة  األس �صي  الق نو8 
من الق نو8   8 ب لحصص و الفص2 
األس �صي للشركة املتعلق بربس امل ل.
للشركة  وحيد  كمسير  تعيي8 

السيد ر. 
* احمد مي ضة من مواليد 17 ابر20 
الق طن   , الجنسية  مغربي   ,1967
تجزئة بالد العز  رر  ب لدالرالبير ء 
ك ليفوضني  و الح م2 البط قة الوطنية 

417579BE ضقم
8. تعدي2 الفص2 رر من الق نو8 

األس �صي للشركة.
قصد اإلعال8 و النشر.

5Iر5

LE PREMIER CONSEIL

EXTERIA PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
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EXTERIA PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

سيدي بوز0د ت مصلوحت - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر808)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.EXTERIA PLUS

غرض الشركة بإيج ز : *املتنزه ت 

(مق ول في  إلخ   ، الطرق   ، الحدائق   ،

األغراس بو الصي نة)
*مب ني ،منعش عق ضي

متنوعة  إنش ءات  بو  *بعم ل 

(مق ول)..

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 80000  - سيدي بوز0د ت مصلوحت 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : العزاوي  داوود  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  العزاوي  داوود  السيد 
زاكوضة   89700 دواض العرومية ترن تة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  العزاوي  داوود  السيد 
زاكوضة   89700 دواض العرومية ترن تة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8896ر1.
6Iر5

MARRAKECH AUDIT

IMHANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A 3EME
 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
IMHANA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب ضقم 
ب 18 اق مة فجوى ش ضع الحسن 

الث ني طر0ق الصو0رة جليز مراكش - 
80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7)8ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.IMHANA
غرض الشركة بإيج ز : العق ضات.

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع  فجوى  اق مة   18 ب  ضقم 
الحسن الث ني طر0ق الصو0رة جليز 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 KAREN JOCELYNE السيدة 
 MARCELLE CADORET : 500

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 KAREN JOCELYNE السيدة 
عنوانه(ا)   MARCELLE CADORET
 FRANCE 75000 FRANCE

.FRANCE
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 KAREN JOCELYNE السيدة 
عنوانه(ا)   MARCELLE CADORET
 FRANCE 75000 FRANCE

FRANCE
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8081ر1.
7Iر5

CLICKING CONSEIL MAROC

BUSINESS WEB CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
ش ضع موالي عبد هللا تجزئة البست 8 
زنقة الفردوس ضقم 80 ، 80090، 

مراكش املغرب
BUSINESS WEB CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
االول ضقم 519 املس ض - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر))8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BUSINESS WEB CENTER
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اتص ل.
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 80000  - املس ض   519 ضقم  االول 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد بواضك 8 املصطفى : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : السيد بواضك 8 املصطفى 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املصطفى  بواضك 8  السيد 
عم ضة   1 داض السع دة   01 عنوانه(ا) 
مراكش   80000 الط بق السفلي   66

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  بواضك 8  السيد 
عم ضة   1 داض السع دة   01 عنوانه(ا) 
مراكش   80000 الط بق السفلي   66

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )888ر1.
8Iر5

fidmanar

 BIGS RENT LOC
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

fidmanar
ر11 ش ضع عبد الكر0م الخط بي 
عم ضة املهندز ضقم د شقة ضقم 7 
الط بق الت ني مراكش ، 80000، 
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marrakech maroc

 BIGS RENT LOC MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي االزده ض 

تمديد اق مة انواض متجر ضقم ب 1 - 

80100 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8081

 08 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(1 دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIGS  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.RENT LOC MARRAKECH

-تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات.

االزده ض   : عنوا8 املقر االجتم عي 

 -  1 تمديد اق مة انواض متجر ضقم ب 

80100 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : خت ل  وليد  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

بقيمة   500  : وليد خت ل  السيد 

50.000 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 7 عنوانه(ا)  خت ل  وليد  السيد 

 (5000 ش ضع م ضك بلوك بيس نكو8 

ليو8 فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 7 عنوانه(ا)  خت ل  وليد  السيد 
 (5000 ش ضع م ضك بلوك بيس نكو8 

ليو8 فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0رر8ر1.

9Iر5

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

STE S2HM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية
عم ضة نوميدي  ش ضع محمد الخ مس 

الط بق )الشقةر ت زة ، 5000ر، 
ت زة املغرب

 STE S2HM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر7 حي 
النهرة مجموعة ب ت زة - 5000ر 

ت زة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6871
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.S2HM TRAVAUX SARL
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز
DIVERS OU CONSTRUCTIONS/

 TRANSPORT DE
 MARCHANDISE POUR
LE COMPTE D AUTRUI /

.NEGOCIANT
حي  ر7   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
5000ر   - ت زة  ب  مجموعة  النهرة 

ت زة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : ص لحي  سفي 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد هش م مت فق : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هش م مت فق عنوانه(ا) حي 

5000ر  ت زة  ر7  النهرة مج ب ضقم 

ت زة املغرب.

السيد سفي 8 ص لحي عنوانه(ا) 

5000ر  ر حي الرش د  166 مجموعة 

ت زة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م مت فق عنوانه(ا) حي 

النهرة مج ب ضقم ر7 ت زة 500ر ت زة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بت زة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 186.

580I

NJ BUSINESS

STE FUIL EQUIPEMENT
إعال8 متعدد القراضات

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE FUIL EQUIPEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 91) 

ش ضع الكرامة منفلوضي 1 ف س - 

0000ر ف س املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.59885

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   17 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

 1000 تفو0ت حصص:تفو0ت  م يلي: 

السيد  إلى  بوط هر  بمي8  السيد  من 
يوسف سعدو8

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
سعدو8  يوسف  السيد  تسمية 

كمسير للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير النظ م األس �صي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (1 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)15.

581I

FINANCE CENTER

 LASER EVOLUTION

»MAROC »LEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 LASER EVOLUTION MAROC

LEM«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

مراكش بالزا عم ضة 1 شقة ب5 عند 

مكتب بحم د مراكش - 80000 

مراكش املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

1رر85.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 10 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

شقة   1 عم ضة  بالزا  مراكش  »إق مة 

 - مراكش  بحم د  مكتب  عند  ب5 
»ضقم  إلى  املغرب«  مراكش   80000

ررE يقع في ط بق مركز التسوق املزاض 

مراكش - 80000 مراكش املغرب«.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)ر8ر1.

58(I

nador conseil sarl au

MAROC SERRURES
إعال8 متعدد القراضات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MAROC SERRURES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: اق مة 

فيص2 الط بق الس دس ضقم 18 

حي اوالد ابراهيم - 000)6 الن ظوض 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.((607

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشركة  ملسير  املغربية  الهو0ة  اقراض 

السيد ميمو8 حمو علي الح م2 لجواز 

 PAAH864371 السفراالسب ني ضقم 

وهي الحمداوي علي الح م2 لبط قة 

S(9التعر0ف الوطنية ضقم 616ر

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي  ر1:  ضقم  بند 

تسير الشركة من قب2 السيد  م يلي: 

وجنسيته  بهو0ته  علي،  الحمداوي 

املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 5) م ضس 

))0) تحت ضقم 880.

Iر58

FIDUCIARE IITIMANE

FIMADIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

FIMADIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم ر) 
طر0ق ر بنسودة ف س - 0000ر 

ف س املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
87ر80.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(1 شتنبر   (7 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
»900.000 دضهم« بي من »100.000 
دضهم«   1.000.000« إلى  دضهم« 
مق صة مع ديو8  إجراء   : عن طر0ق 
الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   11 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 0ر50.
588I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

FONDATION MOHEET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة ضاحة الب ل عم ضة 11س ش ضع 
واد ت نسيفت ، 11000، سال املغرب
FONDATION MOHEET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بلوك ج 

ضقم )8 الط بق الث لث ديوض الحومر 
حي يعقوب املنصوض - 0)101 

الرب ط املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

159(05

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. FONDATION MOHEET

مكتب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العلمية  والبحوث  الدضاس ت 

واالجتم عية واإلصداضات.

بلوك ج   : عنوا8 املقر االجتم عي 
)8 الط بق الث لث ديوض الحومر  ضقم 

حي يعقوب املنصوض - 0)101 الرب ط 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 510  : املوس  الحسي8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

80) حصة   : السيد خ لد التواج 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : السيد ب ي�صى محمد س لم 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسي8 املوس عنوانه(ا) 

 (6( حي العلو0ي8 زنقة الرم دي ضقم 

080)1 تم ضة املغرب.

عنوانه(ا)  التواج  خ لد  السيد 

 (1 شقة   9 اق مة وف ق الخير عم ضة 

حي ابن ضشد 080)1 تم ضة املغرب.

س لم  محمد  ب ي�صى  السيد 

76 طر0ق  عنوانه(ا) جن 8 لكبير ضقم 

القنيطرة 11090 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

شيخي  الرحيم  عبد  السيد 

السنبلة  اق مة   5 العم ضة  عنوانه(ا) 

080)1 تم ضة  ) حي ابن ضشد  الشقة 

املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 501ر)1.

585I

Ste Abdoune Conseil

CLINIQUE FES SAISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
ضقم 8 إق مة ف طمة ش ضع موالي 

ضشيد األطلس طر0ق صفرو ف س ، 

0000ر، ف س املغرب

CLINIQUE FES SAISS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10تجزئة 

العسري طر0ق إيموزاض ف س - 

0000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71971

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CLINIQUE FES SAISS

غرض الشركة بإيج ز : مصحة.

عنوا8 املقر االجتم عي : 10تجزئة 

العسري طر0ق إيموزاض ف س - 0000ر 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : الحسن وي  جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

بوديدي  اللطيف  عبد  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة. 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد جواد الحسن وي عنوانه(ا) 
)1 تجزئة الفتح ر م ضس حي الرج ء ) 

ف س 0000ر ف س املغرب.
بوديدي  اللطيف  عبد  السيد 
 (75 فيال  البديغ  حدائق  عنوانه(ا) 
األندلس عي8 الشقف موالي يعقوب 

ف س 0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكت ني  الشر0ف  بسية  السيدة 
م ضس  ر  تجزئة الفتح   1( عنوانه(ا) 
ف س  0000ر  ف س   ( الرج ء  حي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1586.
586I

CLICKING CONSEIL MAROC

GOLD TANSIFT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
ش ضع موالي عبد هللا تجزئة البست 8 
زنقة الفردوس ضقم 80 ، 80090، 

مراكش املغرب
GOLD TANSIFT MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة 

شرادي لوداية 40250- - 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر)8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.TANSIFT MAROC

بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التشطيب والتركيب 
بعم ل مختلفة.

زاو0ة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 80000  -  -40250 لوداية  شرادي 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : يوسف  املخت ضي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   500  : السيد شك ض يونس 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : يوسف  املخت ضي  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
بقيمة   500  : السيد شك ض يونس 

100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد املخت ضي يوسف عنوانه(ا) 
 80000  17 ضقم  ر  السماللية بلوك 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  يونس  شك ض  السيد 
ق مة البدض م س 09 عم ضة 85 ط بق 
 80000 السبع  عي8   06 شقة   0(

الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املخت ضي يوسف عنوانه(ا) 
 80000  17 ضقم  ر  السماللية بلوك 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8850ر1.
587I

KEFC MARRAKECH

 STE RIOKHA DELICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

KEFC MARRAKECH
 MARRAKECH APPT 05

 IMMEUB 2020 GH7 E39

 ABOUB MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE RIOKHA DELICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ابواب 
مراكش عم ضة ٩ شقة ٥ مراكش 
مراكش 00)80 )0)9.) مراكش
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
967ر11

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 ببر20   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. RIOKHA DELICES SARL AU
مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حسب املعروض .
ابواب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مراكش   ٥ شقة   ٩ عم ضة  مراكش 

مراكش 00)80 )0)9.) مراكش.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ملجيد  الفري2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : ملجيد  الفري2  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الفري2 ملجيد عنوانه(ا)  السيد 

مراكش مراكش مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفري2 ملجيد عنوانه(ا)  السيد 

مراكش 00)80 0)9.)) املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   (0 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 09)ر)1.
588I

NJ BUSINESS

SOCIETE BENCHARGUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

SOCIETE BENCHARGUI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 7ر 
زنقة ) ش ضع دم م حي الوف ء طر0ق 
صفرو ف س - 0000ر ف س املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.66571
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(( م ضس  1ر  في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«  »980.000.ر 
»0.000)1.5 دضهم« إلى »5.500.000 
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1667 .
589I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SK SIGNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

SK SIGNATURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
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الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8، ش ضع 
ش لة - 0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر50991

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SK  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SIGNATURE
النش ط   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق ضي،
األضا�صي  تجزئة  تجهيز،  بن ء، 

وبيعه  بو إستأج ضه ،
شراء، بيع، كراء جميع املمتلك ت 

املنقولة وغير املنقولة.
8، ش ضع   : عنوا8 املقر االجتم عي 
ش لة - 0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

000.))).ر8 دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد إبراهيم الصقلي الشر0ف : 

00))ر8 بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد إبراهيم الصقلي الشر0ف 
ٱنف   الرم ني،  زنقة   ،5 عنوانه(ا) 

0000) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد إبراهيم الصقلي الشر0ف 
ٱنف   الرم ني،  زنقة   ،5 عنوانه(ا) 

0000) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

يوليوز 1)0) تحت ضقم 785876.
550I

sofoget

ORTHO-PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ORTHO-PARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 

88 ش ضع منصوض دهبي إق مة الراحة 

- 18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)688

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ORTHO-PARA

و  صنع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استيراد و توزيع و بيع لوازم طبية.

عنوا8 املقر االجتم عي : القنيطرة 

88 ش ضع منصوض دهبي إق مة الراحة 

- 18000 القنيطرة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مجيدي  جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : مجيدي  جواد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مجيدي  جواد  السيد 

جواد مجيدي 18000 جواد مجيدي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مجيدي  جواد  السيد 

القنيطرة 18000 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم )ر909.

551I

EXPROX SARL AU

GROUPE OSLUNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

EXPROX SARL AU

ش ضع املغرب العربي عم ضة الزبيري 

الط بق الث ني عي8 حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 0ر86)، 

املحمدية املغرب

GROUPE OSLUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي منطقة 

الصن عية البرنو�صي - 0600) 

الداضالبير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

68605ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(( ين ير   1( املؤضخ في 

ضب ني  مسير جديد للشركة السيد(ة) 

ص لح كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0018)8.

55(I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

AKHOUAJI IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

AKHOUAJI IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1 حي 

القدس عم ضة 18 كالك�صي الط بق 
األول - 60000 وجدة اململكة 

املغربية.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.((865

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 دجنبر   (6 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 AKHOUAJI الوحيد  الشر0ك  ذات 
 10.000 ضبسم له   مبلغ   IMPORT
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1 حي 
الط بق  كالك�صي   18 عم ضة  القدس 
األول - 60000 وجدة اململكة املغربية 
نتيجة ل : لم تنجز بي نش ط تج ضي.

ش ضع   5 و حدد مقر التصفية ب 
غ ندي  زنقة  و  هللا  عبد  بن  عالل 
60000 وجدة   -  ( الط بق األول ضقم 

اململكة املغربية. 
و عي8:

فؤاد  اخواجي   السيد(ة) 
املنظر  تجزئة   10 ضقم  عنوانه(ا)  و 
اململكة  وجدة   60000 زايو  الجمي2 

املغربية كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5)ر.
Iر55
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FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

AICHA EVASION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

ش ضع الحسن الث ني قلعة امكونة 

تنغير ، 00)85، قلعة امكونة املغرب

AICHA EVASION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض ايت 

لحسن ابوز0د ايت سدضات السه2 

الشرقية سوق الخميس دادس تنغير 

- 00)85 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

785ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AICHA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.EVASION

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق.

: دواض ايت  عنوا8 املقر االجتم عي 

السه2  سدضات  ايت  ابوز0د  لحسن 

الشرقية سوق الخميس دادس تنغير 

- 00)85 تنغير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد لوز0ر ابراهيم : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ابراهيم  لوز0ر  السيد 
هولندا 00)85 تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

ي سي8  الخ لق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) دواض تر0كيوت ايت سدضات 

السه2 الغربية 00)85 تنغير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بتنغير  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )رر.
558I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

HAYOUCH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

ش ضع الحسن الث ني قلعة امكونة 
تنغير ، 00)85، قلعة امكونة املغرب
HAYOUCH TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ترموشت 
بوم لن دادس تنغير - 00)85 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر78ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HAYOUCH TRANS
تحو20   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوا8 املقر االجتم عي : ترموشت 

تنغير   85(00  - بوم لن دادس تنغير 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة حيوش مر0م : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مر0م  حيوش  السيدة 

اوالد  السبت  سوق   01 الرج ء  حي 

النمة 550ر) سوق السبت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مر0م  حيوش  السيدة 

اوالد  السبت  سوق   01 الرج ء  حي 

النمة 550ر) سوق السبت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بتنغير  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1رر.

555I

OULAHCEN CONSULT

شركة زروال أكريكول
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 LMHAMID 5 NR941

 MARRAKECH marrakech،

40000، marrakech maroc

شركة زضوال بكر0كول شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي برج 

الز0تو8 عم ضة ضقم 19 شقة ضقم 

6 ملح ميد مراكش مراكش 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8(19

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

زضوال بكر0كول.

غرض الشركة بإيج ز : بيع الخرر 

والفواكه ب لجملة والتقسيط 

وسيط

برج   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 6 شقة ضقم   19 الز0تو8 عم ضة ضقم 

 80000 مراكش  مراكش  ملح ميد 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد عبدالغني عدن ني 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : السيد عبدالغني عدن ني 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عدن ني  عبدالغني  السيدة 

عنوانه(ا) برج الز0تو8 عم ضة ضقم 19 

شقة ضقم 6 ملح ميد مراكش 80000 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عدن ني  عبدالغني  السيد 

عنوانه(ا) برج الز0تو8 عم ضة ضقم 19 

شقة ضقم 6 ملح ميد مراكش 80000 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8880ر1.

556I
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ACDEN

اوروكروب كونسولتينغ املغرب
إعال8 متعدد القراضات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

اوضوكروب كونسولتينغ املغرب 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 17 ش ضع 

ابن خليك 8 ، بلجي سونتر، الط بق 

الخ مس، - 80ر0) الداض البير ء 

املغرب..

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر5065).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   (8 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي:

من  التسيير  مدة  نه ية  •مالحظة 

بإعف ء  ضوال8  ب سك ل  السيد  طرف 

ذمته

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي:

ملدة  كمسير  مه مه  تجديد   •

الجمع  غ ية  إلى  تنتهي  سنتي8، 

للموافقة  املدعو  السنوي  الع م 

ب  املنتهية  السنة  حس ب ت  على 

.2023/08/31

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي  ر8:  ضقم  بند 

م يلي: 

ب سك ل  السيد  مه م  تجديد   •

تنتهي إلى  ضوال8 كمسير ملدة سنتي8، 

املدعو  السنوي  الع م  الجمع  غ ية 

السنة  حس ب ت  على  للموافقة 

املنتهية ب 2023/08/31.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819799.

557I

ECOTIC

META TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

ECOTIC
 rue mohamed diouri 88

 casablanca ، 20000، casablanca
maroc

META TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عي8 برجة 
زنقة ض بط صف الوكيلي، ضقم 56 
، الشقة )، الط بق االول - )0ر0) 

الداض البير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر8)61).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 

املص دقة على :
مصطفى  (ة)  السيد  تفو0ت 
5.000 حصة اجتم عية من  مش ضك 
حصة لف ئدة السيد   17.500 بص2 
 15 بت ض0خ  مش ضك  بمي8  محمد  (ة) 

م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819800.
558I

LKHALDICONSEILS

STE OKSA PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE OKSA PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب 1) 
ضقم 1 ط بق ) القيروا8 1) طر0ق 
الداض البير ء امرشيش مراكش - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

181ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OKSA PRO

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.

عنوا8 املقر االجتم عي : مكتب 1) 
طر0ق   (1 القيروا8   ( ط بق   1 ضقم 

 - مراكش  امرشيش  البير ء  الداض 

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : اوكيدي  سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  اوكيدي  سمير  السيد 

تجزئة ض0 ض السالم فيال 101 طر0ق 

مراكش   80000 مراكش  البير ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ابتس م ضم ش عنوانه(ا)  السيدة 

تجزئة ض0 ض السالم فيال 101 طر0ق 

مراكش   80000 مراكش  البير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 58ررر1.

559I

2S COMPTE

SO TRANSBARTOTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

SO TRANSBARTOTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 97 الط بق 

االض�صي تجزئة النخي2 - 5060) ببي 

الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SO  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRANSBARTOTE

النق2   1-  : غرض الشركة بإيج ز 

الوطني لحس ب الغير

-2 النق2 الدولي لحس ب الغير

-3 بيع االسم ك الطر0ة و املجمدة.

 97  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - النخي2  تجزئة  االض�صي  الط بق 

5060) ببي الجعد املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

80ر   : السيد برطوط الشرق وي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

0رر   : دحو  الصوضدي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد سالم يوسف : 0رر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشرق وي  برطوط  السيد 
 (5060 97 تجزئة النخي2  عنوانه(ا) 

ببي الجعد املغرب.
السيد الصوضدي دحو عنوانه(ا) 
7 دضب الخلوقيي8 5060) ببي الجعد 

ببي الجعد.
السيد سالم يوسف عنوانه(ا) 16 
ش ضع محمد السعيدي دضب ميمونة 

5060) ببي الجعد ببي الجعد.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشرق وي  برطوط  السيد 
5060) ببي  عنوانه(ا) تجزئة النخي2 

الجعد املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  الجعد  ب بي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 9.
560I

»METROPOLIS CL«

»METROPOLIS CL«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

»METROPOLIS CL«
 EL JADIDA RESIDENCE ALIA

 BD JABRANE KHALIL JABRANE
 ،IM B GHK27-B10, ، 24000

الجديدة املغرب
»METROPOLIS CL« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

جبرا8 خلي2 جبرا8، عم ضة 
B-GHK27-B10، إق مة الع لي ، 

الرسم العق ضي ضقم: ر08/18981 - 
8000) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
18979

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 
ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.»METROPOLIS CL«
إداضة   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
 Entreprise livrant  - وتدبير ااتراث. 
. pour son compte au placement
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
عم ضة  جبرا8،  خلي2  جبرا8 
الع لي ،  إق مة   ،B-GHK27-B10
 -  189413/08 الرسم العق ضي ضقم: 

8000) الجديدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : السيد الشيخ لحلو عالل 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عالل  لحلو  الشيخ  السيد 
8000) الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عالل  لحلو  الشيخ  السيد 
8000) الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   (5 االبتدائية ب لجديدة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )781).
561I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE H.L RENT CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

STE H.L RENT CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة غيني  
ضقم 18 الحي الجديد زايو 000)6 

الن ظوض املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.18877

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( ببر20   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
خ لد حمدوني  (ة)  تفو0ت السيد 
بص2  من  اجتم عية  حصة   1.(50
500.) حصة لف ئدة السيد (ة) ضشيد 

حمدوني بت ض0خ 18 م ضس ))0).
ح جي  زكر0 ء  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   1.(50
(ة) علي  500.) حصة لف ئدة السيد 

ح جي بت ض0خ 18 م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 518.
56(I

NADAWISH DAKHLA

STE NADAWISH DAKHLA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

NADAWISH DAKHLA
ش ضع موالي اسم عي2 ضقم ر1 ، 

000ر7، الداخلة املغرب
 STE NADAWISH DAKHLA 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
موالي اسم عي2 ضقم ر1 - 00ر7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(1175

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NADAWISH DAKHLA

غرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخ ضج هو : 

االستقب ل   ، واإلق مة  الفن دق 

وإنش ء  تشغي2   ، األحداث  إظه ض  بو 

وإداضة الفن دق واملوتيالت والبن غ2 ، 

تشغي2 وإداضة مقهى ومطعم

 ، والعملي  النظري  التدضيس 

ضكوب  ض0 ضة  في  السريع  والتدض0ب 

امل ئية  والر0 ض ت  ب ملعدات  األمواج 

األخرى

 ، والعملي  النظري  التعليم   

 ... العرب ت  على  السريع  التدض0ب 

الك ي ك  وقواضب  الشراعية  الدضاجة 

الشراعية

 التج ضة الع مة

بعم ل متنوعة وتقديم الخدم ت. 

واملعدات الثقيلة والشخصية ووكي2 

الشحن 

 نق2 البر ئع لحس ب الغير

 استيراد وشراء وبيع وتأجير جميع 

لركوب  كواد  و  سكي  جت  معدات 

وتأجير  وتسو0ق  واستيراد  األمواج 

جميع املعدات الر0 ضية واالستقب ل 

العمالء  وسفر  والتحو0الت  والدعم 

للز0 ضات الثق فية والر0 ضية وكذلك 

 ، وجب ت العم2   ، تنظيم األمسي ت 

الندوات ، املؤتمرات ، الرحالت ، بيع 

البر ئع في السوق الحرة

والط ئرات  والسفن  التزو0د 

والجو0ة  البحر0ة  الخدم ت  وك فة 

اإلع شة  بنشطة  جميع  ومم ضسة   ،

وتنظيم وتشغي2 غرف الحفالت.

تأجير   ، تأجير معدات الحفالت   

معدات الصوت.
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املتحركة  والرسوم  التنظيم 

واالحتف الت  الحفالت  لجميع 

وحفالت االستقب ل والكوكتيالت مث2 

حفالت الزف ف واالحتف الت الع ئلية 

واالحتف الت  واملؤتمرات  واملؤتمرات 

الوطنية بو الدولية مع بو بدو8 تقديم 

الطع م

املنتج ت  وتوزيع  وبيع  شراء   

والفن دق  للمجتمع ت  الغذائية 

واملط عم واألفراد

السي حية  العروض  تنظيم 

والترفيهية.

مستحررات  وتصدير  استيراد   

التجمي2.

الزضاعية.  املنتج ت  وبيع  شراء   

وتصدير  استيراد  املشت2.  إنت ج 

املنتج ت الزضاعية

الجم عي  الخ ص  النق2   

لألشخ ص.

 استيراد و تصدير

(مر0 ج)  األسم ك  ب ئعي  نش ط 

الط زجة  األسم ك  وبيع  شراء   ،

وبيع جميع منتج ت  واملجمدة. شراء 

املأكوالت البحر0ة - استيراد وتصدير 

البحر0ة.-  املأكوالت  منتج ت  جميع 

املنتج ت  نق2  األسم ك.  نق2 

لحس ب  البر ئع  نق2  الزضاعية. 

الغير ، نق2 األفراد ني بة عن الغير

النق2 املحلي والدولي

نق2 البر ئع والنق2 املبرد

 بعم ل متنوعة وتقديم الخدم ت 

واملعدات الثقيلة والشخصية ووكي2 

الشحن.

البرية  الترانز0ت  عملي ت  جميع 

بنواع  وجميع  والجو0ة  والبحر0ة 

النق2.

 جميع عملي ت املن ولة والتخز0ن 

 ، والبر ئع  الغذائية  املواد  لجميع 

ب لش حن ت  النق2  عملي ت  وجميع 

والجم ضك والتخز0ن ؛

بي  على  الب طن  من  التع قد   

بو  العم لة  تدخ2  يتطلب  نش ط 

استخدام معدات صن عية بو زضاعية 

بو تج ض0ة.

 شراء وبيع وتأجير جميع املركب ت 
الصغيرة  الح فالت  ذلك:  في  بم  
والجراضات  والش حن ت  والح فالت 

وغيره 
والعالم ت  املنتج ت  تمثي2 

التج ض0ة.
 ، بيع مواد بن ء   ، مق والت ع مة   

هندسة مدنية.
العملي ت  جميع   ، ع م  وبشك2 
غير  بو  مب شر  بشك2  املرتبطة 
الشركة  نمو  لتعز0ز  بنش طه   مب شر 

وتطوضه .
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
00ر7   - ر1  ضقم  اسم عي2  موالي 

الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيدة ف طمة الزهراء عبدالوش 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ف طمة الزهراء عبدالوش 
 178 ضقم   01 النهرة  حي  عنوانه(ا) 

000ر7 الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الندا  عبدالرحم 8  السيد 
 178 ضقم   01 النهرة  حي  عنوانه(ا) 

000ر7 الداخلة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 570/2022.
Iر56

Ste Abdoune Conseil

PALAISWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
ضقم 8 إق مة ف طمة ش ضع موالي 

ضشيد األطلس طر0ق صفرو ف س ، 
0000ر، ف س املغرب

PALAISWORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تع ونية 
املهدية طر0ق ضاس امل ء عم ضة د 

الط بق ر الشقة 8 ف س - 0000ر 
ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
71959

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PALAISWORKS
األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 
وإصالح  ترميم  صي نة   – املختلفة 

املب ني.
تع ونية   : املقر االجتم عي  عنوا8 
د  عم ضة  امل ء  ضاس  طر0ق  املهدية 
0000ر   - ف س   8 الشقة  ر  الط بق 

ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (.500  : القدوضي محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (.500  : السيد ملدكر عبد اإلاله 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد القدوضي محمد عنوانه(ا) 
ف س  ف س  واد  حي   9 ضقم   8 زنقة 

0000ر ف س املغرب.
السيد ملدكر عبد اإلاله عنوانه(ا) 
ف س  ف س  واد  حي   (5 زنقة  ر8 

0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القدوضي محمد عنوانه(ا) 
ف س  ف س  واد  حي   9 ضقم   8 زنقة 

0000ر ف س املغرب

السيد ملدكر عبد اإلاله عنوانه(ا) 

ف س  ف س  واد  حي   (5 زنقة  ر8 

0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (( بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1580.

568I

PERLA GESTION

 STE PERLA GESTION

)TRAVAUX SARL AU (SPGT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

PERLA GESTION

ص.ب 180 كلميمة الراشيدية 

ص.ب 180 كلميمة الراشيدية، 

50))5، كلميمة املغرب

 STE PERLA GESTION TRAVAUX

SARL AU (SPGT) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر 

توغزة غريس السفلي ص ب 

180كلميمة - 50))5 كلميمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

15785

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 PERLA GESTION TRAVAUX

.(SARL AU (SPGT
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 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل   ; اإلداض0ة  االستش ضات 

املختلفة.

قصر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ب  ص  السفلي  غريس  توغزة 

180كلميمة - 50))5 كلميمة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الن صر  عبد  الزموضي  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الن صر  عبد  الزموضي  السيد 

كلميمة  توغزة  قصر  عنوانه(ا) 

50))5 كلميمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الن صر  عبد  الزموضي  السيد 

كلميمة  توغزة  قصر  عنوانه(ا) 

50))5 كلميمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 78ر.

565I

ECO COMPTA

ECO FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ECO COMPTA

5 زنقة ديكسمود ، الط بق األول ، 
ضقم ) ، بنجدية، الداض البير ء. ، 

0)01)، الداض البير ء املغرب

ECO FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

صهيب الرومي، بلوك 9ر ضقم 

0)، سيدي برنو�صي - 0000) 

الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9057ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECO  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FASHION

االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

والتصدير،التج ضة والتوزيع..

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ضقم  9ر  بلوك  الرومي،  صهيب 

 (0000  - برنو�صي  سيدي   ،(0

الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة لالف طمة بوضق دي : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوضق دي  لالف طمة  السيدة 

عنوانه(ا) ممر الحوامض ضقم 6 عي8 

السبع 0000) الداض البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوضق دي  لالف طمة  السيدة 

عنوانه(ا) ممر الحوامض ضقم 6 عي8 

السبع 0000) الداض البير ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0181)8.

566I

ECO COMPTA

YEDATEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

ECO COMPTA

5 زنقة ديكسمود ، الط بق األول ، 
ضقم ) ، بنجدية، الداض البير ء. ، 

0)01)، الداض البير ء املغرب

YEDATEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع 

الزضكتوني الط بق الث ني ضقم املكتب 

6 - 0180) الداض البير ء املغرب .

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

رر9)5ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 10 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   YEDATEX الوحيد  الشر0ك 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع الزضكتوني 

الط بق الث ني ضقم املكتب 6 - 0180) 

 : ل  نتيجة  املغرب  البير ء  الداض 

تصفية الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 86 ش ضع 

الزضكتوني الط بق الث ني ضقم املكتب 

6 - 0180) الداض البير ء املغرب . 

و عي8:

اليسفي  الطيف  عبد  السيد(ة) 

الديمو�صي و عنوانه(ا) اق مة الر0 ض 
8 عم ضة 8ر زنقة ليزالط بق 6 الشقة 

الداض البير ء   (0000 بيلفيدير  6ر 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 08)0)8.

567I

REPLICA

ربليكا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

REPLICA

ش ضع خ لد بن الوليد، العم ضة 8، 

الشقة ضقم 0ر، مراكش املغرب. ، 

80000، مراكش املغرب

ضبليك  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ش ضع 

خ لد بن الوليد العم ضة 8 الشقة 

ضقم 0ر - 80000 مراكش املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

191ر9.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

1)0) تقرض ح2  15 دجنبر  املؤضخ في 

ضبليك  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد مبلغ ضبسم له  

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

الوليد  بن  خ لد  ش ضع  اإلجتم عي 

 80000  - 0ر  الشقة ضقم   8 العم ضة 

وجود  لعدم  نتيجة  املغرب  مراكش 

نش ط للشركة .

و عي8:

ضوبيرو  اليكس ندض  السيد(ة) 

خ لد  ش ضع  عنوانه(ا)  و  دوك ضف لهو 

0ر  الشقة ضقم   8 بن الوليد العم ضة 

(ة)  80000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش ضع  وفي   (0(1 دجنبر   15 بت ض0خ 

خ لد بن الوليد العم ضة 8 الشقة ضقم 

0ر - 80000 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8501ر1.

568I
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Ste AQUA SALZARO SARL

SOS ENNAJAH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
ضقم 08 السم ضة، 000)7، السم ضة 

املغرب
SOS ENNAJAH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 
ملص وب الط بق السفلي ضقم 77 
السم ضة 000)7 السم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر81)

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOS  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ENNAJAH SARL AU
و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل مختلفة.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 77 ضقم  السفلي  الط بق  ملص وب 

السم ضة 000)7 السم ضة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الط لبي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ابراهيم الط لبي عنوانه(ا) 
حي موالي ضشيد زنقة حس 8 ضقم 77 

000)7 السم ضة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الط لبي عنوانه(ا) 
حي موالي ضشيد زنقة حس 8 ضقم 77 

000)7 السم ضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 07 بكتوبر 

1)0) تحت ضقم 187/2021.
569I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE DRAGONAY M SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
ضقم 08 السم ضة، 000)7، السم ضة 

املغرب
 STE DRAGONAY M SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
التقدم زنقة قلعة السراغنة ضقم ر0 

السم ضة 000)7 السم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(687

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. DRAGONAY M SARL AU
و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل مختلفة.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
التقدم زنقة قلعة السراغنة ضقم ر0 

السم ضة 000)7 السم ضة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد سيب  موالي البشير : 1.000 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

البشير  موالي  سيب   السيد 
 7(000 16 عنوانه(ا) زنقة ف قر ضقم 

السم ضة السم ضة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
البشير  موالي  سيب   السيد   
 7(000 16 عنوانه(ا) زنقة ف قر ضقم 

السم ضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
08 م ضس  االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 61/2022.
570I

AFAK HORISON

AFAK HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

AFAK HORISON
بقعة بالد ش مة ضقم 0ر شقة ) 
لس سفة االلفة الداضالبير ء ، 
)0)0)، الداضالبير ء املغرب

AFAK HORIZON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بقعة بالد 

ش مة ضقم 0ر شقة ) لس سفة 
االلفة الداضالبير ء - )0)0) 

الداضلبير ء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5901رر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تقرض ح2  18 فبراير  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 AFAK HORIZON الشر0ك الوحيد
دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ 
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بقعة بالد 

ش مة ضقم 0ر شقة ) لس سفة االلفة 
الداضلبير ء   (0(0(  - الداضالبير ء 
املغرب نتيجة ل : التوقف عن العم2 

.
و حدد مقر التصفية ب بقعة بالد 
ش مة ضقم 0ر شقة ) لس سفة االلفة 
الداضلبير ء   (0(0(  - الداضالبير ء 

املغرب. 
و عي8:

و  الفهيم  عبدالواحد  السيد(ة) 
0ر  ضقم  بالد ش مة  بقعة  عنوانه(ا) 
شقة ) لس سفة االلفة الداضالبير ء 
)0)0) الداضلبير ء املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
 ( شقة  0ر  ضقم  بالد ش مة  بقعة   :

لس سفة االلفة الداضالبير ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818098.
571I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
DAKHLA MULTISERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 86، 

ش ضع الوالء، زنقة عبد الخ لق 
الطريس - 000ر7 الداخلة املغرب .

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.875
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في )) بكتوبر 1)0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
عبد  زنقة  الوالء،  ش ضع   ،86 »ضقم 
الداخلة  000ر7   - الطريس  الخ لق 
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املغرب » إلى »ش ضع محمد الخ مس، 
 -  8 ضقم  األول،  الط بق   ،9 عم ضة 

000ر7 الداخلة املغرب ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (6 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

بكتوبر 1)0) تحت ضقم 1715.

57(I

BAY JAN CONSTRUCTION

BAY JAN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

BAY JAN CONSTRUCTION

 Massira 1, IMM Amal C,

 Appartement C1 ، 40000،

Marrakech Maroc

 BAY JAN CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املسيرة 1 

، عم ضة بم2 (س) ، شقة (س) 1 - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8081

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAY  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.JAN CONSTRUCTION

بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ت جر,استيراد  متنوعة بو بعم ل بن ء, 

و تصدير.

املسيرة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

1 ، عم ضة بم2 (س) ، شقة (س) 1 - 

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الخلي2  غزال8  السيدة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الخلي2 عنوانه(ا)  السيدة غزال8 
 15 ضقم  0ر،  زنقة  الفقراء،  دضب 

0000) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخلي2 عنوانه(ا)  السيدة غزال8 
 15 ضقم  0ر،  زنقة  الفقراء،  دضب 

0000) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 95)8ر1.
Iر57

SAFA ACCOUNTING COMPANY

PROTACKLE FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

ش ضع الجيش امللكي اق مة ايم 8 
الط بق 5 ضقم 9 تطوا8 ، 000ر9، 

تطوا8 املغرب
PROTACKLE FISHING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

قرطبة زنقة ب إق مة يوسف بلوك7 
طرونش 1 ضقم ))، تطوا8. - 000ر9 

تطوا8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5رر1ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. PROTACKLE FISHING
إستيراد  ـ   : غرض الشركة بإيج ز 

وتوزيع ا بغراد الصيد والسب حة؛
و  التوزيع  التمثي2،  التسو0ق،  ـ 

املت جرة لجميع الي ت بحر0ة..
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
قرطبة زنقة ب إق مة يوسف بلوك7 
طرونش 1 ضقم ))، تطوا8. - 000ر9 

تطوا8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : املصوضي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : سنيد  علي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد بر0دة املز0 ني : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد يوسف املصوضي عنوانه(ا) 
86 000ر9  ش ضع الكوفة زنقة و ضقم 

تطوا8 املغرب.
السيد محمد علي سنيد عنوانه(ا) 
ش ضع حمص زنقة ر0 ضقم 87 000ر9 

تطوا8 املغرب.
عنوانه(ا)  املز0 ني  بر0دة  السيد 
ش ضع محمد الي ز0دي إق مة األندلس 
بلوك ج ط ر شقة 1) 000ر9 تطوا8 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف املصوضي عنوانه(ا) 
86 000ر9  ش ضع الكوفة زنقة و ضقم 

تطوا8 املغرب
السيد محمد علي سنيد عنوانه(ا) 
ش ضع حمص زنقة ر0 ضقم 87 000ر9 

تطوا8 املغرب
عنوانه(ا)  املز0 ني  بر0دة  السيد 
ش ضع محمد الي ز0دي إق مة األندلس 
بلوك ج ط ر شقة 1) 000ر9 تطوا8 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )ر9.

578I

boss management accounting

CABO AVENTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

CABO AVENTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الشب ض 

ش ضع املسيرة الخرراء ضقم 86) 

الط بق األول - 150ر9 مرتي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

79)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CABO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.AVENTURE

تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بنواع  جميع  وتشغي2  وإداضة 

الر0 ض ت الترفيهية واألنشطة امل ئية.

عنوا8 املقر االجتم عي : حي الشب ض 
 (86 ضقم  الخرراء  املسيرة  ش ضع 

الط بق األول - 150ر9 مرتي2 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 99.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

0رر حصة   : السيد نصير الع ق2 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
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السيد بمي8 الحرايقي : 0رر حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

0رر حصة   : السيد بالل الع ق2 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الع ق2  نصير  السيد 
 8 كلم  الطريس  الخ لق  عبد  ش ضع 
000ر9  مرتي2  طر0ق  الع ق2  فيال 

تطوا8 املغرب.
عنوانه(ا)  الحرايقي  بمي8  السيد 
عم ضة  الخرراء  املسيرة  ش ضع 
تطوا8  000ر9   9 ضقم  ر8  املط ل�صي 

املغرب.
عنوانه(ا)  الع ق2  بالل  السيد 
ش ضع العالمة محند الوض0 غلي اق مة 
يسرى بلوك ب ط 08 ضقم 09 000ر9 

تطوا8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الع ق2  نصير  السيد 
 8 كلم  الطريس  الخ لق  عبد  ش ضع 
000ر9  مرتي2  طر0ق  الع ق2  فيال 

تطوا8 املغرب
عنوانه(ا)  الحرايقي  بمي8  السيد 
عم ضة  الخرراء  املسيرة  ش ضع 
تطوا8  000ر9   9 ضقم  ر8  املط ل�صي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 985.
575I

SACOFI

BST NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

SACOFI
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
BST NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 16 ش 
عمر املخت ض الط بق االول العيو8 - 

7000 العيو8 املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر579).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   07 في  املؤضخ 

املص دقة على :
ايت  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   1.000 الح ج 
بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 
ضشيد اوحمو بت ض0خ 07 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 849/2022.
576I

LMT AUDITING

 MEDITERRANEAN
TRADING & DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 MEDITERRANEAN TRADING
DISTRIBUTION & شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 

 c 9 مكتب c3، متجر ضقم.C
،طر0ق 110 ،كلم 11,5 .ش ضع 
الشفش وني،عي8 السبع، الداض 
البير ء - 0000) الداض البير ء 

املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.800571

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو20   (0(( ين ير   07 املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 9 مكتب   c3، ضقم  C.متجر  »عم ضة 
.ش ضع   11,5 ،كلم   110 ،طر0ق   c
الداض  السبع،  الشفش وني،عي8 
البير ء  الداض   (0000  - البير ء 

محمد  ش ضع  »55ر  إلى  املغرب« 
الخ مس الط بق 5 ضقم )6 - 0000) 

الداض البير ء املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819797.

577I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش ضات الجب ئية

 ACADEMIC COMPLEX
SUPPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش ضات الجب ئية

حي السالم بلوك E ضقم )) -- سيدي 

سليم 8 ، 00)18، سيدي سليم 8 

املغرب

 ACADEMIC COMPLEX

SUPPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

جلي2 ت زي ضقم 8ر - 00)18 سيدي 

سليم 8 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(867

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 0ر م ضس  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ACADEMIC COMPLEX

 100.000 SUPPORT مبلغ ضبسم له  

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

 18(00  - 8ر  تجزئة جلي2 ت زي ضقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  سليم 8  سيدي 

تدهوض القط ع .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

00)18 سيدي   - 8ر  جلي2 ت زي ضقم 

سليم 8 املغرب. 

و عي8:
السيد(ة) عبد اللطيف القرش وي 

عم ضة  االستقالل  ش ضع  عنوانه(ا)  و 

سيدي   18(00 الشب ب  تجزئة   8

سليم 8 املغرب كمصفي (ة) للشركة.

اسيوا8  اللطيف  عبد  السيد(ة) 

الحوض  ب ب   ايت  دواض  عنوانه(ا)  و 

مكن س املغرب   50000 عي8 جمعة 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 05 

ببر20 ))0) تحت ضقم 72/2022.

578I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش ضات الجب ئية

CITY SOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش ضات الجب ئية

حي السالم بلوك E ضقم )) -- سيدي 

سليم 8 ، 00)18، سيدي سليم 8 

املغرب

CITY SOUK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الليمو8 بلوك 01 ضقم 09 - 00)18 

سيدي سليم 8 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر))ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 1) م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   CITY SOUK الشر0ك الوحيد 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

الليمو8 بلوك  مقره  اإلجتم عي حي 

01 ضقم 09 - 00)18 سيدي سليم 8 

املغرب نتيجة ل : تدهوض القط ع .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 18(00  -  09 ضقم   01 الليمو8 بلوك 

سيدي سليم 8 املغرب. 
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و عي8:

السيد(ة) هش م منوض و عنوانه(ا) 

ر1  ضقم  د  فيال  السكر  معم2  حي 

املغرب  سليم 8  سيدي   18(00

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 05 

ببر20 ))0) تحت ضقم 71/2022.

579I

COMPTAFFAIRES

MC BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MC BUREAUTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املركز 

التج ضي الحسنية ) ضقم 81 

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

105ر).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

 (0(1 دجنبر   (0 في  املؤضخ 

مسؤولية  ذات  شركة  ح2  تقرض 

 MC محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضبسم له   مبلغ   BUREAUTIQUE

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

اإلجتم عي املركز التج ضي الحسنية ) 
ضقم 81 املحمدية - 0800) املحمدية 

إنج ز  صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب 

الهدف اإلجتم عي.

املركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 81 ضقم   ( الحسنية  التج ضي 

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب. 

و عي8:

و  محمد  شعيب  السيد(ة) 
80ر  ضقم   ( الحسنية  عنوانه(ا) 

بلوك س املحمدية 0800) املحمدية 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 8) ين ير 

))0) تحت ضقم 180.

580I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE ADAZI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET ر6ر

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE ADAZI NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

محمد الخ مس إق مة 7 الرقم 6 - 

000ر) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(601

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ADAZI NEGOCE
بيع قطع   : غرض الشركة بإيج ز 

غي ض السي ضات
التصدير و اإلستيراد.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  6 الرقم   7 إق مة  الخ مس  محمد 

000ر) بني مالل املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الحرك وي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد احمد الحرك وي عنوانه(ا) 
بني  000ر)   10 ضقم  مالك  تجزئة 

مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الحرك وي عنوانه(ا) 
بني  000ر)   10 ضقم  مالك  تجزئة 

مالل املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 518.
581I

COMPTABLE

AXGLASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
AXGLASS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع ضقم 
ر6 حي الوحدة 1 مكن س 50000 

مكن س املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.88801

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 

املص دقة على :

محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

00) حصة اجتم عية من  الن صيري 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   (00 بص2 

م ضس   15 بت ض0خ  الن صيري  احمد 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 55)1.

58(I

مكتب الخبرة في املح سبة

 STE DRIF EL MOURABITINE
SARL

إعال8 متعدد القراضات

مكتب الخبرة في املح سبة

0) زنقة ابن بطوطة ، 000)5، 

الراشيدية املغرب

 STE DRIF EL MOURABITINE

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 81 

مكرض الزنقة 88 ت ضكة الجديدة - 

000)5 الرشيدية املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر88).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو0ت الحصص اإلجتم عية.

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تغير الشك2 الق نوني للشركة .

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تغير املسير.

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

تحيي8 النظ م األس �صي.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
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ينص  الذي   :7 و   6 ضقم  بند 
الحصص  1-1تفو0ت  م يلي:  على 
عبد  للسيد  اململوكة  اإلجتم عية 
الواحد دض0ف ك ملة و املقدضة ب 600 
للحصة  دضهم   100 بقيمة  حصة 
الحصص  تفو0ت  الواحدة،1-2 
حسن  للسيد  اململوكة  اإلجتم عية 
 (50 ب  املقدضة  و  ك ملة  دض0ف 
للحصة  دضهم   100 بقيمة  حصة 
الحصص  تفو0ت  الواحدة،1-3 
عبد  للسيد  اململوكة  اإلجتم عية 
 150 املغني دض0ف ك ملة و املقدضة ب 
للحصة  دضهم   100 بقيمة  حصة 
تم   الحصص  هده  ك2  الواحدة، 
دض0ف  الحسي8  السيد  إلى  تفو0ته  
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.p13320 ضقم
بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشك2  تغير 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر0ك الوحيد.
على  ينص  الذي   :18 ضقم  بند 
الحسي8 دض0ف  تعيي8 السيد:  م يلي: 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

P13320 مسيرا وحيدا في الشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 166.
Iر58

CABINET S2S CONSULTING

SOBHA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
SOBHA DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 76) ش ضع 

ابن ت شفي8 الط بق الث لث - 00رر) 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

61ر8ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOBHA DISTRIBUTION

مستوضد   : غرض الشركة بإيج ز 

وب ئع ب لجملة.

عنوا8 املقر االجتم عي : 76) ش ضع 

ابن ت شفي8 الط بق الث لث - 00رر) 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مت وي  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مت وي  اشرف  السيد 
حي عز الدين زنقة 7 ضقم 78 البير ء 

00)رر البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مت وي  اشرف  السيد 
حي عز الدين زنقة 7 ضقم 78 البير ء 

00)رر البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 61ر819.

588I

IBRA MANAGEMENT

TAJJIOU COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
TAJJIOU COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الوف ق بلوك G العيو8 العيو8 

70000 العيو8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر8095

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TAJJIOU COMMERCE
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
والتصدير ونق2 السلع و بيع العق قير 

و التج ضة الع مة.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
العيو8  العيو8   G بلوك  الوف ق 

70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1000  : طجو  ابراهيم  السيد 

بقيمة 100.000 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  طجو  ابراهيم  السيد 

تزنونت  عي8  شنكير  ايت  دواض 

امنت نوت 81050 شيش وة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  طجو  ابراهيم  السيد 

تزنونت  عي8  شنكير  ايت  دواض 

امنت نوت 81050 شيش وة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ي  1ر  بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر87.

585I

COMPTAFFAIRES

FULLPACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FULLPACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : مجموعة 

التكدوم جش) ضقم 17 الط بق 

) سيدي برنو�صي الداض البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9799ر8.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

1)0) تقرض ح2  7) دجنبر  املؤضخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   FULLPACK

محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

مقره  اإلجتم عي مجموعة التكدوم 

سيدي   ( الط بق   17 ضقم  جش) 

برنو�صي الداض البير ء - 0000) الداض 

البير ء املغرب نتيجة لصعوبة انج ز 

الهدف اإلجتم عي.
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و عي8:

السيد(ة) مينة اعط ض و عنوانه(ا) 

8 ممر امللي س الط بق السفلي تجزئة 

الداض   (0000 السبع  عي8  مشع2 

البير ء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 7) دجنبر 1)0) وفي مجموعة 
الط بق   17 ضقم  جش)  التكدوم 

 - البير ء  الداض  برنو�صي  سيدي   (

0000) الداض البير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 08)0)8.

586I

INFO AL MOUHASSIB

 HYBRID DIGITAL
MARKETING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB

5 ش ضع صالح الدين االيوبي الط بق 

االول ضقم ر ، 000ر9، تطوا8 

املغرب

 HYBRID DIGITAL MARKETING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

محمد داود ضقم 1706 الط بق 8 

تطوا8 - 000ر9 تطوا8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر118ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HYBRID DIGITAL MARKETING

غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 

التسو0ق.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 8 الط بق   1706 ضقم  داود  محمد 

تطوا8 - 000ر9 تطوا8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
00) حصة   : السيد ان س عمري 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
00) حصة   : السيد امي8 الخراز 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  عمري  ان س  السيد 
ر0  عم ضة  اي  بلوك  امينة  مركب 
احج ض العروسة   06 ضقم   01 الط بق 

تطوا8 000ر9 تطوا8 املغرب.
عنوانه(ا)  الخراز  امي8  السيد 
ش ضع عتم 8 بن عف 8 زنقة 09 دضب 
تطوا8  000ر9  تطوا8   (0 ضقم   01

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عمري  ان س  السيد 
ر0  عم ضة  اي  بلوك  امينة  مركب 
احج ض العروسة   06 ضقم   01 الط بق 

تطوا8 000ر9 تطوا8 املغرب
عنوانه(ا)  الخراز  امي8  السيد 
ش ضع عتم 8 بن عف 8 زنقة 09 دضب 
تطوا8  000ر9  تطوا8   (0 ضقم   01

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   11 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 801.
587I

MLA AUDIT MAROC

IMMO GLOBAL BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MLA AUDIT MAROC
 RUE ABOU BAKKER SADDIK
 IMM BARDAI BLOC A APPT
 N° 3 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 IMMO GLOBAL BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 

بسفي اق مة ابن سين  ضقم 7 شقة 
ضقم ) - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر8ر)1

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.GLOBAL BUSINESS

مسير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات.

طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

شقة   7 بسفي اق مة ابن سين  ضقم 
ضقم ) - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ح  السيد خ لد حمرتي عنوانه(ا) 
 80000 ر1ر  ضقم   ( م تجزئة بلبك ض 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ح  السيد خ لد حمرتي عنوانه(ا) 
 80000 ر1ر  ضقم   ( م تجزئة بلبك ض 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (1 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر808ر1.

588I

EURODEFI

CELLUCOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

CELLUCOLD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بح ل 

طر0ق 1015 الط بق ) تيط ملي2 - 

60ر0) الداض البير ء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر87187.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 11 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد CELLUCOLD مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

 1015 مقره  اإلجتم عي بح ل طر0ق 

الداض  60ر0)   - تيط ملي2   ( الط بق 

خس ضة   : ل  نتيجة  املغرب  البير ء 
زبو8 مهم.

ل  بح  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ملي2  تيط   ( الط بق   1015 طر0ق 

املغرب 0000) الداض البير ء املغرب. 

و عي8:

و  صفر0وي  املهدي  السيد(ة) 
 8 الط بق  ليزض  زنقة   (0 عنوانه(ا) 

البير ء  الداض   (000 البير ء  الداض 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: محرر ح2 الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819660.

589I
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EURODEFI

MIRALPHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

MIRALPHARM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 119 ش ضع 

عبد املومن الط بق الت ني ضقم 15 - 

60ر0) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8619ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MIRALPHARM

غرض الشركة بإيج ز : صيدلية.

 119  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ش ضع عبد املومن الط بق الت ني ضقم 

15 - 60ر0) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  جيالل  ليلى  السيدة 

60ر0)   6 ضقم   86 دضب غلف زنقة 

الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  جيالل  ليلى  السيدة 
60ر0)   6 ضقم   86 دضب غلف زنقة 

الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0ر8197.
590I

NEOXIS CONSULTING

أميي ترونسفير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
بميي ترونسفير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1)) ش ضع 

عبد الخ لق الطريس - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8817ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بميي   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

ترونسفير.
تحو20   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال.
 ((1  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع عبد الخ لق الطريس - 60000 

وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد امير س مي مز0 ني 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد امير س مي مز0 ني عنوانه(ا) 
زنقة ابن سين  اق مة ابراهيمي الط بق 
وجدة   60000  08 ضقم  الشقة  ر0 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فيص2  مز0 ني  السيد 
ابراهيمي  اق مة  سين   ابن  زنقة 
 60000  08 الشقة ضقم  ر0  الط بق 

وجدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )7.

591I

COMPTABLE

FRDTMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
FRDTMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 1)) 
مرج 8 ) مكن س 50000 مكن س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55607

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FRDTMED
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل متنوعة (او مف ول بن ء)
او  (الت جر  التصدير  و  االستيراد 

الوسيط املنفد)
املف وض.

عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 1)) 
مكن س   50000 مكن س   ( مرج 8 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد محمد االدضي�صي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد االدضي�صي عنوانه(ا) 
 50000 مكن س   ( مرج 8   ((1 ضقم 

مك س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجمد االدضي�صي عنوانه(ا) 
 50000 مكن س   ( مرج 8   ((1 ضقم 

مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر0  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 878.
59(I

AL HUDA CONSEIL SARL

YOUCLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 ش ضع محمد الزضقطوني اق مة 

كوثر الشقة 9 ، 0000ر، ف س 
املغرب

YOUCLAIRE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الرقم 
5 مرج 8 تجزئة السالم عم ضة 5 - 

0000ر مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55899

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. YOUCLAIRE
: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 
اآلشغ ل  في  مق ولة   - الكهرب ئية 

الع مة - االستيراد و التصدير.
الرقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  5 السالم عم ضة  تجزئة  مرج 8   5

0000ر مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد سمير بخري : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بخري  سمير  السيد 
الرقم 08ر الشقة 1 الط بق 1 ض0 ض 
0000ر   1  1 الشطر  االسم علية 

مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بخري  سمير  السيد 
الرقم 08ر الشقة 1 الط بق 1 ض0 ض 
0000ر   1  1 الشطر  االسم علية 

مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 10ر1.
Iر59

مكتب مح سبة

KIVNET SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مح سبة

عم ضة 81 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 008)5، 

الرشيدية املغرب

KIVNET SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي كراج 

قصر سرغي8 مدغرة صندوق البريد 

101 الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

15809

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KIVNET SARL

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل متنوعة

مق ول في تنظيف محالت الشقق

ت جر مستلزم ت املك تب.

كراج   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

قصر سرغي8 مدغرة صندوق البريد 

الرشيدية   5(000  - الرشيدية   101

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد العمراوي : 000.رر 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

8.000ر   : هني  احم د  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد محمد بوضخيص : 000.رر 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد العمراوي عنوانه(ا) 
الرشيدية  الخنك  سرغي8  قصر 

8)0)5 الرشيدية املغرب.
عنوانه(ا)  هني  احم د  السيد 
تيدض0ن اوالد ش كر اوفوس الرشيدية 

ر05)5 اوفوس املغرب.
السيد محمد بوضخيس عنوانه(ا) 
الرشيدية  الر0 ض  تجزئة  88ر 

000)5 الراشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العمراوي عنوانه(ا) 
الرشيدية  الخنك  سرغي8  قصر 

8)0)5 الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  ب لرشيدية  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 403/2022.
598I

مكتب مح سبة

ENVIR SALEM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مح سبة
عم ضة 81 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 008)5، 

الرشيدية املغرب
ENVIR SALEM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 
تنجداد الرملية الجرف - 000)5 

الجرف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(0((/15881
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENVIR :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. SALEM SARL

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة 

كراء االلي ت 

الوس طة .

طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 5(000  - الجرف  الرملية  تنجداد 

الجرف املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

51 حصة   : السيد بومغدض س لم 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 89  : ضضوا8  الدحم ني  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  س لم  بومغدض  السيد 

الجرف  الرملية  تنجداد  طر0ق 

000)5 اضفود املغرب.

ضضوا8  الدحم ني  السيد 

محمد  ش ضع   (91 ضقم  عنوانه(ا) 

الجرف   5(000 الجرف  الخ مس 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  س لم  بومغدض  السيد 

الجرف  الرملية  تينجداد  طر0ق 

000)5 اضفود املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 429/2022.

595I
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FLASH ECONOMIE

AKAZIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة

AKAZIM IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بربسم ل 000 100 دضهم

املقر اإلجتم عي: 8)1، زنقة العرع ض 

ط بق ) مكتب ضقم 6 الداض البير ء

السج2 التج ضي: 7707ر5

بمقت�صى عقد توثيقي مبرم بت ض0خ 

البير ء  ب لداض   (0(( فبراير   (8

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة

:ب ملواصف ت االتية 

 :AKAZIM IMMOBILIER

الشركة تسمية
غرض الشركة: اإلنع ش العق ضي 

و بن ء جميع العق ضات قصد البيع 
زنقة   ،1(8 اإلجتم عي:  املقر 

الداض   6 مكتب ضقم   ( العرع ض ط بق 

البير ء
 100.000  : الشركة  :ضبسم ل 

دضهم مقسم ك لت لي 

500 حصة بقيمة   :  بقز0م بحمد 

100 دضهم للحصة

البطيوي زهير : 50) حصة بقيمة 

100 دضهم للحصة

حصة   (50  : شيم ء  العمراني 

بقيمة 100 دضهم للحصة

السنة امل لية: من 1 ين ير حتى 1ر 

دجنبر 

التسيير:

مسير  محدودة.  غير  ملدة  وذلك 

زهير  البطيوي   LF21458 وحيد 

الح م2 للبط قة الوطنية ضقم

:التي من بجله  تأسست   99 سنة 

الشركة املدة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس))0) تحت ضقم: 818860

596I

FLASH ECONOMIE

4M MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

4M MAROC

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقره  اإلجتم عي: عم ضة الدوضة ب ب 

األيسر 8 زنقة محمد الزضقطوني 

الط بق ) بطلس - ف س

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر7168

في  مؤضخ  عرفي  عقد  :بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

مسؤولية محدودة

4M MAROC:تسمية الشركة

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

توض0د الكهرب ء بو التوزيع

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

محمد  زنقة   8 األيسر  ب ب  الدوضة 

الزضقطوني الط بق ) بطلس - ف س

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 100.000 :مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم الى 1000 حصة بقيمة 

100 دضهم ك لت لي

 CROWN GLORY  550

HOLDING الشركة

 MM INTERNATIONAL  (00

الشركة

 JA CORPORATION  180

الشركة

CALIFORNIA 70 الشركة

والع ئلية  الشخصية  :األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة

السيد محمد املرني�صي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   07 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1198

597I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE-LIBRE DE FONDS
DE COMMERCE

عقد تسيير حر ألص2 تج ضي (األشخ ص 

الطبيعيو8)
عقد تسيير حر ألص2 تج ضي

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الداض البير ء بت ض0خ 10 م ضس ))0) 
 (8 بت ض0خ  املدينة  بنفس  املسج2  و 
بن و  بلق سم  السيد   (0(( م ضس 
بت ض0خ  املزداد  املغربية  الجنسية  ذو 
و  تزنيت  بت فراوت  0.06.1981ر 
زنقة   81 البير ء  الداض  في  الق طن 
للبط قة  الح م2  و  بولو  الضديش 
بعطى   B328490 ضقم  الوطنية 

التسيير الحر :
للسيد محمد الخيدض ذو الجنسية 
 09.01.1987 املغربية املزداد بت ض0خ 
ب ملع ش ت -اسفي و الق طن في الداض 
 6 حي بوجدوض ش ضع محمد  البير ء 
ضقم 506 و الح م2 للبط قة الوطنية 

BL 94349 ضقم
األص2 التج ضي املوجود في الداض 
 19 متجر  الزاس  قص ض0ة  البير ء 
ب لسج2  املسجلة  و  الزاس  ش ضع 
التج ضي ضقم 10ر7)1 ملدة 8 سنوات 

تبتدئ من ))0).01.05
وبحك م  لشروط  وفًق   ذلك  ك2 

العقد املذكوض
سيتم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
بعد  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

اإلعالن ت الق نونية
598I

FLASH ECONOMIE

ACADEMIE SANS LIMITES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ACADEMIE SANS LIMITES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 1 زنقة 

عبد الرحم 8 العرو�صي -حي الحكمة 

- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8997ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ACADEMIE SANS LIMITES

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

التكو0ن  و  ,التدض0ب  االستش ضات 

لف ئدة األشخ ص و املؤسس ت.
 1 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
-حي  العرو�صي  الرحم 8  عبد  زنقة 

الحكمة - 60000 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : افت تي  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  افت تي  سميرة  السيدة 

املحمدية   (8810 املحطة  تجزئة   8

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  افت تي  سميرة  السيدة 

املحمدية   (8810 املحطة  تجزئة   8

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   17 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 906.

599I
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aice compta

AMG SKY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
استدضاك خطٍإ

ب لجر0دة  وقع  خطٍإ  استدضاك 

الرسمية

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ،

20190، casablanca maroc

AMG SKY IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

 (6 اإلجتم عي  مقره   وعنوا8   

ر  الشقة  السلط 8  مرس  ش ضع 

الط بق 1 - 0006) البير ء املغرب .

ب لجر0دة  وقع  خطٍإ  إستدضاك   

الرسمية عدد )571 بت ض0خ 0) ببر20 

.(0((

بدال من : اسم عي2 امكو8 شر0ك 

الوحيد في الشركة

يقرب : حسن امكو8 شر0ك الوحيد 

في الشركة

الب قي بدو8 تغيير.

600I

CONDESI

CONDESI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONDESI

57 ش ضع الدضفوفي إق مة الدوحي 

الطبق االول الشقة ضقم) ، 60000، 

وجدة املغرب

CONDESI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 57 ش ضع 
الدضفوفي إق مة الدوحي الطبق االول 

الشقة ضقم). - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9107ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CONDESI

مكتب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدضاس ت واالستطالع ت والبحوث.

57 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الدضفوفي إق مة الدوحي الطبق االول 

الشقة ضقم). - 60000 وجدة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد انس شع يب : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد ط ضق شع يب : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (50  : قس مي  عص م  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد يوسف الفرح : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  شع يب  انس  السيد 

 CHE JAQUES LAPLAC 69120  1

 VAULX EN VELIN FRANCE

VAULX 69120 فرنس .

عنوانه(ا)  شع يب  ط ضق  السيد 

ر.  ضقم  املن ه2  زنقة  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه(ا)  قس مي  عص م  السيد 

 RUE SAINT LEGER 78100  (8

SAINT GERMAIN فرنس .

عنوانه(ا)  الفرح  يوسف  السيد 

 70 ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ب 
ضقم 7ر . 60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شع يب  انس  السيد 
 CHE JAQUES LAPLAC 69120  1
 VAULX EN VELIN FRANCE

VAULX 69120 فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 808.

601I

COMPTAFFAIRES

OMYFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

OMYFA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : الحي 
الصن عي تجزئة 55 سيدي برنو�صي 

الداض البير ء - 0000) الداض 
البير ء املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.1(0599

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 دجنبر   (7 في  املؤضخ 
شركة ذات مسؤولية   OMYFA ح2 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم  00.000ر  ضبسم له  
الصن عي  الحي  اإلجتم عي  مقره  
الداض  برنو�صي  سيدي   55 تجزئة 
البير ء  الداض   (0000  - البير ء 
املغرب نتيجة ل صعوبة انج ز الهدف 

اإلجتم عي.
و عي8:

واعدي حسن   السيد(ة) 
ممر امللي س الط بق   8 و عنوانه(ا)   
السبع  عي8  مشع2  تجزئة  السفلي 
املغرب  البير ء  الداض   (0000

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
الحي  وفي   (0(1 دجنبر   (7 بت ض0خ 
برنو�صي  سيدي   55 الصن عي تجزئة 
الداض البير ء - 0000) الداض البير ء 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 05)0)8.

60(I

CABINET FICOR

NASSIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
)1 زنقة األقحوا8 إق مة الن س 

بوسجوض ، 00)0)، الداض البير ء 
املغرب

NASSIMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 187 ش ضع 
املق ومة اق مة آفة الط بق الت ني 
ضقم )) - 00)0) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر865ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NASSIMMO
غرض الشركة بإيج ز : * اإلنع ش 
العق ضي بمختلف بشك له إلى ج نب 
بشغ ل التجهيز و تهييئ األضا�صي املعدة 

للبن ء 
األشغ ل  و  البن ء  بشغ ل   *  

العمومية املختلفة.
األضا�صي كراء  بيع،  شراء،   * 

 و البن ي ت .
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توزيع،  و  تمثي2  شراء،  بيع،   *
اآللي ت و  السلع  تصدير  و   استيراد 

 و مواد بخرى
األخرى  األنشطة  ج نب  *إلى   
بشك2  الشركة  بنش ط  املتعلقة 

مب شر بو غير مب شر، 
عنوا8 املقر االجتم عي : 187 ش ضع 
املق ومة اق مة آفة الط بق الت ني ضقم 

)) - 00)0) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد نصيب حسن : 970 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة نصيب حسن ء : 0ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  حسن  نصيب  السيد 
5ر  ضقم   ( تجزئة زهوض ت ضكة شطر 

ت ضكة 0ر801 مراكش املغرب.
السيدة نصيب حسن ء عنوانه(ا) 
سيدي  8ر  ضقم   08 زنقة   0( ام ل 
البير ء  الداض   (0(00 البرنو�صي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حسن  نصيب  السيد 
5ر  ضقم   ( تجزئة زهوض ت ضكة شطر 

ت ضكة 0ر801 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819571.
Iر60

MOHAMED SAFRIOUI

Y.M.S.A
إعال8 متعدد القراضات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
Y.M.S.A »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
 RUE 17 :وعنوا8 مقره  االجتم عي

 MOHAMED EL YAZIDI (EX

 RUE DE RHODES) QUARTIER

DES HOPITAUX - - الداض البير ء 

اململكة املغربية.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.696(7

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   16 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم القراض األول: الذي ينص 

بأنهم  الشرك ء  يصرح  م يلي:  على 

بخذوا علًم  ب لتبرع ب ألسهم التي تمت 

السيد  بي8:   02/16/2022 بت ض0خ 

عبد الرحيم جرنيت وزوجته السيدة 

سهًم   7ر)  إلى  تص2  شيغير  سع د 

وابنه  جرنيت  الرحيم  عبد  ؛السيد 

7ر)  حتى  جرنيت  إسم عي2  السيد 

السيد عبد الرحيم جرنيت  ؛  سهًم  

حتى  جرنيت  كلثوم  السيدة  وابنته 

الرحيم  عبد  السيد  ؛  سهًم   7ر) 

جرنيت وابنته السيدة ع ئشة جرنيت 

بحد بق�صى 7ر17 سهًم  ؛

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

الذي ينص على   :6 بند ضقم بند 

يبلغ ضبس م ل الشركة ديكس  م يلي: 

دضهم  بلف  وخمسم ئة  مليو8 

مقسمة  وهي  دضهم.   (2،500،000(

سهم   (5000) آالف  خمسة  إلى 

 ، للسهم  دضهم   (100) م ئة  بقيمة 

ب لك م2  ومدفوعة  ب لك م2  مكتتبة 

يتن سب  بم   للشرك ء  ومخصصة 

عبد  السيد  وهي:   ، مس هم تهم  مع 

سهم السيدة   (500 الرحيم جرنيت 

السيد  سهم   (50 شيغير  سع د 

اسم عي2 جرنيت 50) سهم السيدة 

السيدة  سهم   (50 جرنيت  كلثوم 

إجم لي  سهم   1750 جرنيت  ع ئشة 

يس وي عدد األسهم 5000 سهم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819876.

608I

MOHAMED SAFRIOUI

ORBEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ORBEO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي غ ندي 
مول ش ضع غ ندي مبنى 9 الط بق 
8 - 0000) الداض البير ء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9)79ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ORBEO
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش ضات اإلداض0ة وامل لية.
غ ندي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق   9 مبنى  غ ندي  ش ضع  مول 
اململكة  البير ء  الداض   (0000  -  8

املغربية.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : السيد محمد هش م الصفر0وي 
1.000 حصة بقيمة 100.000 دضهم 

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصفر0وي  هش م  محمد  السيد 
فيال  ببسكوضة  إلق مة  عنوانه(ا) 
الداض   (0000 الخرراء  املدينة   15

البير ء اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصفر0وي  هش م  محمد  السيد 
فيال  ببسكوضة  إلق مة  عنوانه(ا) 
الداض   (0000 الخرراء  املدينة   15

البير ء اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819118.

605I

MOHAMED SAFRIOUI

CAPTEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
CAPTEO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي غ ندي 
مولش ضع غ ندي مبنى 9 الط بق 

) - 0000) الداض البير ء اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7)79ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CAPTEO
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 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش ضات اإلداض0ة وامل لية.

غ ندي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الط بق   9 مبنى  غ ندي  مولش ضع 

اململكة  البير ء  الداض   (0000  -  (

املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السرجيني  السيد سعد 

حصة بقيمة 100.000 دضهم للحصة 

 .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سعد السرجيني عنوانه(ا) 

املدينة   8(8 ت و8  جر0ن  ك س   فيال 

البير ء  الداض   (0000 الخرراء 

اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد   سعد السرجيني عنوانه(ا) 

املدينة   8(8 ت و8  جر0ن  ك س   فيال 

البير ء  الداض   (0000 الخرراء 

اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819117.
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

MISS JANNAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش ضع املوحدين تجزئة االميرة 

الط بق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

100ر9، الفنيدق املغرب

MISS JANNAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بقعة 8 
مستودع ضقم 50 ،منطقة االنشطة 
االقتص دية الفنيدق،املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 100ر9 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

97)1ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MISS  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.JANNAT
- استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
وإع دة تصدير املنسوج ت ومنتج ت 

املالبس ؛
بيع وتخز0ن وتوزيع املنسوج ت   -

ومنتج ت املالبس..
 8 بقعة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
،منطقة االنشطة   50 مستودع ضقم 
االقتص دية الفنيدق،املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 100ر9 الفنيدق 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 70  : السيد عبد الح مد الفرشم 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
15 حصة   : السيد ضشيد الفرشم 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
حصة   15  : السيد بالل الفرشم 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الفرشم  الح مد  عبد  السيد 
تولوز  زنقة  االميرة  تجزئة  عنوانه(ا) 

ضقم 6ر 100ر9 الفنيدق املغرب.
عنوانه(ا)  الفرشم  ضشيد  السيد 
6ر  ضقم  مربي   ش ضع  االميرة  تجزئة 

100ر9 الفنيدق املغرب.

عنوانه(ا)  الفرشم  بالل  السيد 

الز0ن ت   06 زنقة  سبتة  ب ب  تجزئة 

ضقم 05 100ر9 الفنيدق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفرشم  الح مد  عبد  السيد 

تولوز  زنقة  االميرة  تجزئة  عنوانه(ا) 

ضقم 6ر 100ر9 الفنيدق املغرب

عنوانه(ا)  الفرشم  ضشيد  السيد 

6ر  ضقم  مربي   ش ضع  االميرة  تجزئة 

100ر9 الفنيدق املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر90.

607I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTEZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش ضع املوحدين تجزئة االميرة 

الط بق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

100ر9، الفنيدق املغرب

CASTEZONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بقعة ) 

مستودع ضقم 18،منطقة االنشطة 

االقتص دية الفنيدق،املنطقة الحرة 

واد نكرو الفنيدق - 100ر9 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

99)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CASTEZONE
-استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وإع دة تصدير املنتج ت الغذائية،
املنتج ت  وتوزيع  وتخز0ن  -بيع 

الغذائية..
 ( بقعة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
االنشطة  18،منطقة  ضقم  مستودع 
االقتص دية الفنيدق،املنطقة الحرة 
واد نكرو الفنيدق - 100ر9 الفنيدق 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ضشيد اوالد بن عي د : 510 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
0رر   : خوط ض  سفي 8  السيد 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة .
السيد عبد العز0ز املفتوحي : 160 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عي د  بن  اوالد  ضشيد  السيد 
عنوانه(ا) حي ضاس لوط  ش ضع محمد 
10 100ر9  17 ضقم  الس دس زنقة د 

الفنيدق املغرب.
عنوانه(ا)  خوط ض  سفي 8  السيد 
ش ضع الشرف ء زنقة 6 ضقم 18 000ر9 

تطوا8 املغرب.
املفتوحي  العز0ز  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي ضاس لوط  ش ضع محمد 
19 100ر9  17 ضقم  الس دس زنقة د 

الفنيدق املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عي د  بن  اوالد  ضشيد  السيد 
عنوانه(ا) حي ضاس لوط  ش ضع محمد 
10 100ر9  17 ضقم  الس دس زنقة د 

الفنيدق املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 908.

608I
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 EL FRKACHI ZAKARIAA

(CABINET COMPTABLE C.C.N(

NEW STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش ضع املوحدين تجزئة االميرة 

الط بق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

100ر9، الفنيدق املغرب

NEW STORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي بقعة ) 

مستودع ضقم 6) ،منطقة االنشطة 

االقتص دية الفنيدق،املنطقة الحرة 

واد نكرو الفنيدق - 100ر9 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

81)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.STORE

- استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وإع دة تصدير املنتج ت الغذائية،

املنتج ت  وتوزيع  وتخز0ن  -بيع   -

الغذائية..

 ( بقعة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

،منطقة االنشطة   (6 مستودع ضقم 

االقتص دية الفنيدق،املنطقة الحرة 

واد نكرو الفنيدق - 100ر9 الفنيدق 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد البصير : 100 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  البصير  محمد  السيد 

ب ض0و بوبالدو ليجيون ض0و ضقم 08 بلوك 

سبتة  ب  بو0رط    08 ب  بيسو   08

100ر9 سبتة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البصير  محمد  السيد 

ب ض0و بوبالدو ليجيون ض0و ضقم 08 بلوك 

سبتة  ب  بو0رط    08 ب  بيسو   08

100ر9 سبتة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر89.

609I

SACO CONSEIL

ARTICRAFTS YAS & SAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 SOCOMA ASKEJOUR IMM N

 956 3EME ETAGE NUMERO

 6 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARTICRAFTS YAS & SAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة ضقم 

88ر1 شقة ضقم ) الط بق الث ني 

املس ض طر0ق اسفي مراكش - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر1ر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ARTICRAFTS YAS & SAM

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  التصدير   ، التقليدية  املنتج ت 

االستيراد.

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ضقم 88ر1 شقة ضقم ) الط بق الث ني 

املس ض طر0ق اسفي مراكش - 80000 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : الركيبي  ي سمي8  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : م ضرا8  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ي سمي8 الركيبي عنوانه(ا) 

الط بق   57 داض السع دة عم ضة ضقم 

الث ني ضقم 8 االزده ض مراكش 80000 

مراكش املغرب.

السيدة سميرة م ضرا8 عنوانه(ا) 

ج  د  البلدية قرب حم م س  تجزئة 

العرائش 000)9 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ي سمي8 الركيبي عنوانه(ا) 

الط بق   57 داض السع دة عم ضة ضقم 

الث ني ضقم 8 االزده ض مراكش 80000 

مراكش املغرب

السيدة سميرة م ضرا8 عنوانه(ا) 

ج  د  البلدية قرب حم م س  تجزئة 

العرائش 000)9 العرائش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر)85ر1.

610I

Tigos

إل م بروموسيون إموبيليير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

Tigos

 rue felix max guedeg ، 70

0000)، الداض البير ء املغرب

إل م بروموسيو8 إموبيليير شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 الط بق 1 الشقة ر - 

0006) الداضالبير ء املغرب.

تغيير نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.850(81

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تغيير  تم   (0(1 م ي   17 في  املؤضخ 

نش ط الشركة من »الترو0ج للعق ض« 

إلى »تشغي2 املستودع ت الب ضدة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

يونيو 1)0) تحت ضقم )78818.

611I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش ضات الجب ئية

GOUTRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش ضات الجب ئية

حي السالم بلوك E ضقم )) -- سيدي 

سليم 8 ، 00)18، سيدي سليم 8 

املغرب

GOUTRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب ضقم 

ر اق مة الي سمي8 5) ش ضع يعقوب 

املنصوض - 18000 القنيطرة املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.55907
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الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

»800.000 دضهم« بي من »100.000 

عن  دضهم«   500.000« إلى  دضهم« 

بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم )180.

61(I

AJM FINANCE GROUPE

 D&F INTERNATIONAL

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AJM FINANCE GROUPE

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 RESIDENCE MAROUANE5

 APPRT N°14 MARRAKECH ،

40000، Marrakech Maroc

 D&F INTERNATIONAL

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

محمد الخ مس عم ضة جك ض شقة 
ضقم رر جيليز مراكش - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

919ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 D&F INTERNATIONAL  :

. CONSULTING

غرض الشركة بإيج ز :
لشبكة  التحتية  البنية  نشر   •  
االتص الت  وشبك ت  الك بالت 
واأللي ف الروئية والهندسة املدنية

• التج ضة بشك2 ع م
•استيراد و تصدير..

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
محمد الخ مس عم ضة جك ض شقة ضقم 
مراكش   80000  - جيليز مراكش  رر 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسم ل الشركة: 10.000,00 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد فستري دني ل جو8 ل : 90 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 10  : الحلوي  هشومة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ل  جو8  دني ل  فستري  السيد 
ضوكوضت   8000 بلجيك   عنوانه(ا) 

بلجيك .
السيدة هشومة الحلوي عنوانه(ا) 
ضقم 858 الزهوض1 عي8 ايطي النخي2 

الشم لي 80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ل  جو8  دني ل  فستري  السيد 
ضوكوضت   8000 بلجيك   عنوانه(ا) 

بلجيك 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8177ر1.

Iر61

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

DARAA CARBURANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الط بق الث لث ش ضع عالل ابن عبد 
هللا ضقم )ر الريش ، 800)5، الريش 

املغرب

 DARAA CARBURANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر 
اغجد الريش - 800)5 الريش 

املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(887

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 19 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»قصر اغجد الريش - 800)5 الريش 
املغرب« إلى »الطر0ق الوطنية ضقم ر1 
قصر تكرسيفت جم عة سيدي عي د 

الريش - 800)5 الريش املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بميدلت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 96.
618I

إئتم نية BKM لإلضش دات

STE SOMAGITRAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

إئتم نية BKM لإلضش دات
ضقم 10 تجزئة املركز وضزازات ، 

85000، وضزازات املغرب
STE SOMAGITRAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

فطراكوم - 85000 وضزازات املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.8581

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (016 بكتوبر   10 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.900.000«
 (.000.000« إلى  دضهم«   100.000«
مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 
مع ديو8 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   15 االبتدائية بوضزازات بت ض0خ 

016) تحت ضقم 7))1.
615I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش ضات الجب ئية

STE UNI XPO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش ضات الجب ئية

حي السالم بلوك E ضقم )) -- سيدي 

سليم 8 ، 00)18، سيدي سليم 8 

املغرب

STE UNI XPO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب 
ضقم ر اق مة الي سمي8 5) ش ضع 

يعقوب املنصوض - 18000

 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

68857

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. UNI XPO SARL AU

االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير .

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع   (5 الي سمي8  اق مة  ر  ضقم 

القنيطرة   18000  - يعقوب املنصوض 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد فؤاد شك وة : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فؤاد شك وة عنوانه(ا) حي 
القنيطرة   18000  508 االضش د ضقم 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد شك وة عنوانه(ا) حي 
القنيطرة   18000  508 االضش د ضقم 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم -.

616I

ADVALORIS 

 MINYADI IMPORTS &
EXPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 MINYADI IMPORTS &
EXPORTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10ش ضع 
الحر0ة ، الط بق الث لث شقة 5 

الداض البير ء - 000) الداض البير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7785ر5

 0( في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 MINYADI IMPORTS &  :

.EXPORTS
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتوزيع  وتسو0ق  وتصدير  استيراد 
ومنتج ت  التجمي2  مستحررات 

النظ فة الشخصية و
الز0وت األس سية؛.

10ش ضع   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 5 شقة  الث لث  الط بق   ، الحر0ة 
000) الداض البير ء  الداض البير ء - 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : فدوى ضعيف  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة فدوى ضعيف عنوانه(ا) 
العربية  اإلم ضات   966 ب  ص  دبي 
البير ء  الداض   (0000 املتحدة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ش ذلي  جميلة  السيدة 
 1 ضقم  ر  عم ضة   ( الفداء  التع ونية 
 (0000 البير ء  معروف  سيدي 

الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818900.

617I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

EL BASSATINE DENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
 EL BASSATINE DENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 
العسكري الجنوبي ضقم 6، البس تي8 
، مكن س - 50000 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

67ر55
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BASSATINE DENT
بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

صن ع االسن 8.
الحي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
البس تي8   ،6 العسكري الجنوبي ضقم 

، مكن س - 50000 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : بغنة  الكر0م  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد هش م كرواد : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد الكر0م بغنة عنوانه(ا) 
 50000 البس تي8  8ر  ضقم   6 اليم 

مكن س املغرب.
عنوانه(ا)  كرواد  هش م  السيد 
 ،6 ضقم  الجنوبي  العسكري  الحي 

البس تي8 50000 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكر0م بغنة عنوانه(ا) 
 50000 البس تي8  8ر  ضقم   6 اليم 

مكن س املغرب
عنوانه(ا)  كرواد  هش م  السيد 
 ،6 ضقم  الجنوبي  العسكري  الحي 

البس تي8 50000 مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 580.

618I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 MEK SAFETY

INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب

 MEK SAFETY INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 11، 

الط بق )، عم ضة )1، زنقة القنيطرة 

- 50000 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

89ر55

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEK  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.SAFETY INVESTISSEMENT

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة و البن ء،

بيع مواد البن ء ب لتقسيط،

بيع ادوات املكتب ب لتقسيط،

املت جرة..

عنوا8 املقر االجتم عي : شقة 11، 
الط بق )، عم ضة )1، زنقة القنيطرة 

- 50000 مكن س املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الزحدالي  نوف2  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الزحدالي  نوف2  السيد 
 50000 اتواضكة  ليراك،  ديوض   ،588

مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الزحدالي  نوف2  السيد 
 50000 اتواضكة  ليراك،  ديوض   ،588

مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 566.

619I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 MEK DEVELOPPEMENT
GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
 MEK DEVELOPPEMENT

GROUPE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 11، 
الط بق )، عم ضة )1، زنقة القنيطرة 

- 50000 مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
91ر55

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEK  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DEVELOPPEMENT GROUPE
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة و البن ء،
بيع مواد البن ء ب لتقسيط،

بيع ادوات املكتب ب لتقسيط،
املت جرة.

عنوا8 املقر االجتم عي : شقة 11، 
الط بق )، عم ضة )1، زنقة القنيطرة 

- 50000 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الزحدالي  نوف2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الزحدالي  نوف2  السيد 
 50000 اتواضكة  ليراك،  ديوض   ،588

مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الزحدالي  نوف2  السيد 
 50000 اتواضكة  ليراك،  ديوض   ،588

مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 567.
6(0I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ASSALA BATI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
ASSALA BATI TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة11، 

الط بق الث ني،عم ضة )1، زنقة 

القنيطرة، م.ج، مكن س - 50050 

مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5565

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ASSALA BATI TRAV

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة و البن ء

بيع العق قير ب لتقسيط

التج ضة.

عنوا8 املقر االجتم عي : شقة11، 
زنقة   ،1( الث ني،عم ضة  الط بق 

 50050  - مكن س  م.ج،  القنيطرة، 

مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الدين  ز0ن  القدوس  عبد  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  ز0ن  القدوس  عبد  السيد 

السيفة ع  عنوانه(ا) قصر الكالكلة، 

ص ز اضفود 00))5 اضفود املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  ز0ن  القدوس  عبد  السيد 

السيفة ع  عنوانه(ا) قصر الكالكلة، 

ص ز اضفود 00))5 اضفود املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   10 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 968.

6(1I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 CAPITAL INVESTISSEMENT

& LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب

 INVESTISSEMENT & 100.000

LOGISTIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة11، 

الط بق الث ني،عم ضة )1، زنقة 

القنيطرة، م.ج، مكن س - 50050 

مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5585

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 INVESTISSEMENT &  100.000

.LOGISTIC

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع لحس ب الغير.

عنوا8 املقر االجتم عي : شقة11، 
زنقة   ،1( الث ني،عم ضة  الط بق 

 50050  - مكن س  م.ج،  القنيطرة، 

مكن س املغرب.
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بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد زكر0 ء بنوض : 1.000 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بنوض  زكر0 ء  السيد 
محمد  ش ضع  الشرف  تجزئة  )ر 
مكن س   50050 الس دس,مكن س 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اسف لو  ي سي8  السيد 

مكن س 50050 مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 679.

6((I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MEKNES CHIC DECO BY AL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
 MEKNES CHIC DECO BY AL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 
 E10 التج ضي ضقم ) مكرض بعم ضة
ض0 ض الز0تو8 مكن س - 50050 

مكن س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55795

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MEKNES CHIC DECO BY AL
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الديكوض

التج ضة

التصدير و االستيراد.

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 E10 بعم ضة  مكرض   ( ضقم  التج ضي 
 50050  - مكن س  الز0تو8  ض0 ض 

مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد علي األزضق : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

)ر  السيد علي األزضق عنوانه(ا) 
زنقة املعري اق مة األم2 شقة 15 م ج 

مكن س 50050 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

)ر  السيد علي األزضق عنوانه(ا) 
زنقة املعري اق مة األم2 شقة 15 م ج 

مكن س 50050 مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1189.

Iر)6

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

PREMIUM TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب

 PREMIUM TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ش ضع 

امي2 زوال الط بق االول املكتب ضقم 

) الصخوض السوداء - 0000) الداض 

البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

05701ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 نونبر   (9 في  املؤضخ 

املص دقة على :

الطوس حن 8  (ة)  تفو0ت السيد 

500 حصة اجتم عية من بص2 500 

املصطفى  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

الطوس بت ض0خ 9) نونبر 1)0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر6)10.

6(8I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 3S BATIMENTS TRAVAUX
DIVERS

إعال8 متعدد القراضات

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب

 3S BATIMENTS TRAVAUX

DIVERS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: )51، 

ليراك سراميطو)، سب تة - 50000 

مكن س املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

7رر89.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

1)0) تم اتخ ذ  0) دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصة مملوكة من طرف   7500 بيع 

السيد التواتي ايوب الح م2 للبط قة 

للسيد   D998706 ضقم  الوطنية 

للبط قة  الح م2  مصطفى  ط وس 

.GK38675 الوطنية ضقم

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
تغيير الصيغة الق نونية 

على  ينص  الذي  ر:  ضقم  قراض 
املوافقة على السيد مصطفي  م يلي: 
ط وس الح م2 للبط قة الوطنية ضقم 

GK38675 كشر0ك جديد
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
شركة  من  الق نونية  الصيغة  تغيير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  الواحد 

محدودة 
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
طرف  من  مملوكة  حصة   7500
السيد التواتي ايوب الح م2 للبط قة 
 7500 و   D998706 ضقم  الوطنية 
للسيد  طرف  من  مملوكة  حصة 
للبط قة  الح م2  مصطفى  ط وس 

.GK38675 الوطنية ضقم
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   (8 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 66ر.
6(5I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ELEC OUARGHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
ELEC OUARGHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 

الك ئن ب لحي الجديد,جرف امللحة 
سيدي ف سم - 16000 سيدي 

ف سم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر909)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELEC  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.OUARGHA

مف ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل الكهرب ء

األشغ ل املختلفة والبن ء.

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

امللحة  الجديد,جرف  ب لحي  الك ئن 

سيدي ف سم - 16000 سيدي ف سم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : السيد عم د امغ ض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة لطيفة غ لم : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  امغ ض  عم د  السيد 

قي دة  الجنوبية  الخنيش ت 

 16000 امللحة  جرف  الخنيش ت 

سيدي ف سم املغرب.

عنوانه(ا)  غ لم  لطيفة  السيدة 

قي دة  الجنوبية  الخنيش ت 

 16000 امللحة  جرف  الخنيش ت 

سيدي ف سم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  امغ ض  عم د  السيد 

قي دة  الجنوبية  الخنيش ت 

 16000 امللحة  جرف  الخنيش ت 

سيدي ف سم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 0( االبتدائية بسيدي ق سم بت ض0خ 

م ضس ))0) تحت ضقم 56.

6(6I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ORNAVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س املغرب
ORNAVO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 
التج ضي الك ئن ب لط بق األض�صي 
ضقم ر1 إق مة مالك إلى الربيع, 

تجزئة ك ميلي  بلير,مكن س - 50050 
مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
55617

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ORNAVO
األعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املختلفة والبن ء 
مق ول بعم ل الديكوض

التج ضة
استيراد و تصدير

مق ول بعم ل اإلشه ض
املح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
التج ضي الك ئن ب لط بق األض�صي ضقم 
تجزئة  الربيع,  إلى  مالك  إق مة  ر1 
ك ميلي  بلير,مكن س - 50050 مكن س 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد بيوب التواتي : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : بوز0ت  عبداالله  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  التواتي  بيوب  السيد 
 01 توالل  ض0 ض  تجزئة   887 ضقم 
مكن س   50050 مكن س  توالل 

املغرب.
السيد عبداالله بوز0ت عنوانه(ا) 
 (68 ضقم   (9 زنقة  الف  قط ع 
مكن س   50050 مكن س  البس تي8 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  التواتي  بيوب  السيد 
 01 توالل  ض0 ض  تجزئة   887 ضقم 
توالل مكن س 50050 مكن س املغرب
السيد عبداالله بوز0ت عنوانه(ا) 
 (68 ضقم   (9 زنقة  الف  قط ع 
مكن س   50050 مكن س  البس تي8 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 908.

6(7I

zakaria gestion snc 

LAMGHARI CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

LAMGHARI CHANGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 88 ش ضع 
محمد الخ مس الخميس ت - 15000 

الخميس ت املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر698).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( ين ير   10 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

ب كوضي عبد االه كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 150.

6(8I

sofoget

ALERRCHAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ALERRCHAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
ضقم 95ر اإلضش د 18000 القنيطرة 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.81589

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
))0) تقرض ح2  01 فبراير  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   ALERRCHAD
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اإلجتم عي القنيطرة ضقم 95ر اإلضش د 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   18000

ز0 دة خس ئر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 
القنيطرة   18000 اإلضش د  95ر  ضقم 

املغرب. 
و عي8:

و  موم د  مصطفى  السيد(ة) 
عنوانه(ا) القنيطرة 18000 القنيطرة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم 90967.

6(9I
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sofoget

S.KANET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
S.KANET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 

51 زنقة لبن 8 مكتب 8 18000 
القنيطرة املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.89979
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 8) فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
مكتب  لبن 8  زنقة   51 القنيطرة   «
 « إلى  املغرب«  القنيطرة   18000  8
الدك لي  و  ديوضي  محمد  القنيطرة 
ط بق   1( شقة  مر0ن   ضوم ن   إق مة 

ث لث 18000 القنيطرة املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم 90966.
0Iر6

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 ETOILE MOUGADOUR
TOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

 ETOILE MOUGADOUR TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الشقة 
الك ئنة بزنقة ابن ضشد ضقم العم ضة 
01 الط بق األول الشقة ضقم ) من 
جهة اليس ض برشيد - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

16(85

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ETOILE MOUGADOUR TOUR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضاة .

الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الك ئنة بزنقة ابن ضشد ضقم العم ضة 

من   ( الط بق األول الشقة ضقم   01

برشيد   (6100  - جهة اليس ض برشيد 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد زكر0 ء اعز0زو : 500 حصة 

بقيمة 50.000 دضهم للحصة .

 500  : اعر0بة  صف ء  السيدة 

حصة بقيمة 50.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  اعز0زو  زكر0 ء  السيد 

 (6100 برشيد  االم ضات  حي   67

برشيد املغرب.

عنوانه(ا)  اعر0بة  صف ء  السيدة 

الراحة  عملية  )ر  عم ضة   ( شقة 

 88000 الصو0رة الجديدة الصو0رة 

الصو0رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اعز0زو عنوانه(ا)  زكر0 ء  السيدة 

 (6100 برشيد  االم ضات  حي   67

برشيد املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 188.

1Iر6

GHALIME MARIAM

SOCIETE AS SAFA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 SOCIETE AS SAFA & AL 
MARWA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )17 
الط بق األول S5 تجزئة الز0تو8 
الشطر 1 - 5000) خر0بكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7(87

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر  0ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIETE AS SAFA & AL MARWA
مطوض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات
بعم ل متنوعة بو تشييدية.

 17(  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الز0تو8  تجزئة   S5 األول  الط بق 

الشطر 1 - 5000) خر0بكة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : يسنوي  الدين  صالح  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
يسنوي  الدين  صالح  السيد 
وف ق  حي  ب  بلوك   7 عنوانه(ا) 

5000) خر0بكة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
يسنوي  الدين  صالح  السيد 
وف ق  حي  ب  بلوك   7 عنوانه(ا) 

5000) خر0بكة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 07 بكتوبر 

1)0) تحت ضقم 888.

I)ر6

-SOCIETE SOUNI ENTREPRISE -SARL

SOUNI ENTREPRISE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE SOUNI ENTREPRISE
--SARL

 RUE ABOU EL KACEM ZAYANI
 N°03 QT EL AAYOUNE, M’RIRT

، 54000، KHENIFRA MAROC
SOUNI ENTREPRISE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة ابو 
الق سم الز0 ني ضقم ر0 حي العيو8, 

مر0رت. - 58000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8(89
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOUNI :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.ENTREPRISE SARL
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وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
لتحو20 األموال وخدم ت .

زنقة ابو   : عنوا8 املقر االجتم عي 
حي العيو8,  ر0  الق سم الز0 ني ضقم 

مر0رت. - 58000 خنيفرة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : خديجة  عسوني  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : ف ظمة  مصلوح  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
خديجة  عسوني  السيدة 
الز0 ني  الق سم  ابو  زنقة  عنوانه(ا) 
 58000 مر0رت  حي العيو8,  ر0  ضقم 

مر0رت املغرب .
السيدة مصلوح ف ظمة عنوانه(ا) 
ر0  ضقم  الز0 ني  الق سم  ابو  زنقة 
مر0رت   58000 مر0رت  العيو8,  حي 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة  عسوني  السيدة 
الز0 ني  الق سم  ابو  زنقة  عنوانه(ا) 
 58000 مر0رت  حي العيو8,  ر0  ضقم 

مر0رت املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بخنيفرة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 5ر1.

Iرر6

SOFTARTCOM

سوفت ارت كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

SOFTARTCOM
 Amal 5 Cym N 934 el massira ،

10150، Rabat maroc
سوفت اضت كوم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي العم ضة 0ر 

الشقة 08 زنقة موالي بحمد الوكيلي 

حس 8 - 0)101 الرب ط املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر15870

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : سوفت 

اضت كوم.

التسو0ق   : غرض الشركة بإيج ز 

الرقمي والبرمجة .

العم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

بحمد  موالي  زنقة   08 الشقة  0ر 

الرب ط   101(0  - حس 8  الوكيلي 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الشطيبي  بمي8  السيد 

املسيرة  8ر9  ضقم  ح.ي.م   5 بم2 

الرب ط 10150 الرب ط املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الشطيبي  بمي8  السيد 

املسيرة  8ر9  ضقم  ح.ي.م   5 بم2 

الرب ط 10150 الرب ط املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   16 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر190.

8Iر6

FISCAL & LEGAL TEAM

MABLIKI SARL -AU مابليكي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 5EME ر

 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،

20060، CASABLANCA MAROC

 MABLIKI SARL -AU م بليكي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1ر1 ش ضع 

بنف ، إق مة بزوض،املكتب 11ب ب لداض 

البير ء الداض البير ء 0060) الداض 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر888ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : م بليكي 

. MABLIKI SARL -AU

تشغي2   -  : غرض الشركة بإيج ز 

مي دين الصيد والقنص

- تنظيم دضوس الصيد والقنص

- تأجير األسلحة في مي دين الصيد 

والقنص

- تشغي2 ن دي مع مقهى ومطعم

1ر1   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

11ب  إق مة بزوض،املكتب  ش ضع بنف ، 

ب لداض البير ء الداض البير ء 0060) 

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ي 8 فرانس بليكي عنوانه(ا) 

الداض البير ء   (0060 الداضالبير ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ي 8 فرانس بليكي عنوانه(ا) 

الداض البير ء   (0060 الداضالبير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819898.

5Iر6

GALAXYCOMPT

RESIDENCE JANNAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوا8 املغرب

RESIDENCE JANNAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

محمد 5 زنقة سيدي ايفني ضقم 7 - 

)10ر9 الفنيدق املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(9987

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( م ضس   (5 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 RESIDENCE ذات الشر0ك الوحيد 

 100.000 ضبسم له   مبلغ   JANNAT

دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
 -  7 زنقة سيدي ايفني ضقم   5 محمد 

 : الفنيدق املغرب نتيجة ل  )10ر9 

ازمة قط ع.
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ش ضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  7 زنقة سيدي ايفني ضقم   5 محمد 

)10ر9 فنيدق املغرب. 
و عي8:

و  ابراهيم  اعويشة  السيد(ة) 
عنوانه(ا) ش ضع محمد 5 زنقة سيدي 
ايفني ضقم 7 )10ر9 الفنيدق املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 1)10.
6Iر6

MA-LEX

OUI OUI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY ISMAIL 5EME ETG N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،
90000، TANGER MAROC

OUI OUI GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
موالي اسم عي2 اق مة موالي 

اسم عي2 ضقم )) الط بق 5 ضقم 19 
- 90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.116805
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(1 نونبر   (5 املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   OUI OUI GROUP
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اسم عي2  موالي  ش ضع  اإلجتم عي 
 (( ضقم  اسم عي2  موالي  اق مة 
طنجة   90000  -  19 ضقم   5 الط بق 
املغرب نتيجة ل : انته ء صالحية عقد 

التوطي8.

ش ضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي  اق مة  اسم عي2  موالي 

 19 5 ضقم  )) الط بق  اسم عي2 ضقم 

- 90000 طنجة املغرب. 

و عي8:

السيد(ة) املهدي ودغيري حسني و 

عنوانه(ا) ش ضع مراكش اق مة ابراج 

طنجة بلوك 09 ط 09 ضقم 85 طنجة 

(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

و  املخفي  اسم ء  السيد(ة) 

ضقم   70 زنقة  البوغ ز  حي  عنوانه(ا) 

املغرب  طنجة   90000 طنجة  ر1 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6ر510).

7Iر6

جيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و

SMALL WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

جيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و

ش ضع الحسن األول، إق مة ب ب 

العقلة د، الط بق األض�صي، تطوا8 

تطوا8، 000ر9، تطوا8 املغرب

SMALL WORLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 

تج ضي ب لط بق االض�صي بلوك ا-1 ا) 

- ار طر0ق ك بو نكرو اق مة امل نغ2 

م ضوك مرتي2 مرتي2 150ر9 مرتي2 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

89ر0).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 1) م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SMALL WORLD الوحيد  الشر0ك 
دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ 
مح2  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
ا)  تج ضي ب لط بق االض�صي بلوك ا-1 
امل نغ2  طر0ق ك بو نكرو اق مة  ار   -
مرتي2  150ر9  م ضوك مرتي2 مرتي2 

املغرب نتيجة ل : خس ضة دائمة.
مح2  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ا)  تج ضي ب لط بق االض�صي بلوك ا-1 
امل نغ2  طر0ق ك بو نكرو اق مة  ار   -
مرتي2  150ر9  م ضوك مرتي2 مرتي2 

املغرب. 
و عي8:

املرابط  البشير  السيد(ة) 
 1050 الدانم ضك  عنوانه(ا)  و 
(ة)  كمصفي  الدانم ضك  الدانم ضك 

للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 985.

8Iر6

 conseil du grand استش ضة املغرب الكبير

maghreb

 SOCIETE CHADI SCHOOL
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

 conseil du استش ضة املغرب الكبير
grand maghreb

 BD ABDELKRIM 11ر
 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D
 1ER ETAGE N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI
 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER ETAGE N°4، 40140،
MARRAKECH املغرب

 SOCIETE CHADI SCHOOL

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الرقم 1، 

الط بق االول، املسيرة 1، -س-الرقم 

)ر، املسيرة، - 80180 مراكش 

املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.9((59

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  1ر دجنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE CHADI SCHOOL

 100.000 ضبسم له   مبلغ   PRIVE

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

 ،1 املسيرة  الط بق االول،   ،1 الرقم 

 80180  - املسيرة،  )ر،  -س-الرقم 

الشركة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

واالزمة  البداية،  منذ  تعم2  لم 

االقص دية، والشركة اليمكنه  تحم2 

مز0د من الصوائر.

و حدد مقر التصفية ب الرقم 1، 

1، -س-الرقم  املسيرة  الط بق االول، 

)ر، املسيرة، املغرب 80180 مراكش 

املغرب. 

و عي8:

و  البوهدي  فوز0ة  السيد(ة) 

 578 الشم لي   ،1 الصف ء  عنوانه(ا) 

املغرب  مراكش   80180 ملحميد 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

 ،1 الط بق االول، املسيرة   ،1 الرقم   :

-س-الرقم )ر، املسيرة،

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8888ر1.

9Iر6
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afaqconseil

NATURETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NATURETTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
التيسير ضقم ر) - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
59)8ر1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NATURETTE
ت جر   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التجمي2  مستحررات  منتج ت 
ملحق ت  ت جر   °  ( ب لتقسيط 
للتدابير  (منتج ت  للصيدلة 
8 ° ط بعة ، .5  ر ° - ت جر  الصحية) 
° ت جر اللوازم املكتبية ب لتقسيط 6 ° 
-االستيراد و التصدير. 7 ° مدير إداضة 

الخدم ت (األحداث).
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مراكش   80000  - ر)  ضقم  التيسير 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مزدادي  اله م  السيدة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مزدادي  اله م  السيدة 
سع دة   17( فيال ض0 ض سع دة ضقم 

مراكش 80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مزدادي  اله م  السيدة 
سع دة   17( فيال ض0 ض سع دة ضقم 

مراكش 80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر801)1.

680I

ZHAR AHMED

MYRIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
MYRIDE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم8ر1 
تجزئة عز0زة بنسودة ف س - 0ر00ر 

ف س املغلرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر7199

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MYRIDE

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
السي ضات بدو8 س ئق.

ضقم8ر1   : عنوا8 املقر االجتم عي 
تجزئة عز0زة بنسودة ف س - 0ر00ر 

ف س املغلرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 5.000  : لعر0في  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  لعر0في  فؤاد  السيد 
تجزئة العنبرة زواغة   ( س   (1 ضقم 

بنسودة 0ر00ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لعر0في  زكر0 ء  السيد 
دواض املونية كيس 8 غفس ي ت ون ت 

8000ر ت ون ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1576/2022.
681I

ZHAR AHMED

SATRANSDIV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
SATRANSDIV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي القطعة 

ضقم 7))1 حي الوحدة بنسودة ف س 
- 0ر00ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
71991

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SATRANSDIV

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

نق2  في  مق ول   - املختلفة  االشغ ل 

البر ئع.

القطعة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

ضقم 7))1 حي الوحدة بنسودة ف س 

- 0ر00ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : الزو0ن  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : بوشرطة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الزو0ن  يوسف  السيد 

حي الوحدة بنسودة ف س   5(6 ضقم 

0ر00ر ف س املغرب.

السيد محمد بوشرطة عنوانه(ا) 

بنسودة  الز0تو8  تجزئة   (6( ضقم 

ف س 0ر00ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الزو0ن  يوسف  السيد 

حي الوحدة بنسودة ف س   5(6 ضقم 

0ر00ر ف س املغرب

السيد محمد بوشرطة عنوانه(ا) 

بنسودة  الز0تو8  تجزئة   (6( ضقم 

ف س 0ر00ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1575/2022.

68(I
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SOPHORA CONSULTING SARL AU

NOOR DRISS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ر ش ضع عالل إبن عبدهللا، شقة 
ضقم ))8, الط بق الرابع. ، مكن س 

50000 مكن س املغرب 
NOOR DRISS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األض�صي جلي2 5 ش ضع بمير عبدالق دض 
و ال فوت مكن س 50000 مكن س 

املغرب .
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
. (7885

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تقرض ح2  1) فبراير  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 NOOR DRISS الوحيد  الشر0ك 
دضهم   10.000 ضبسم له   مبلغ   CAR
الط بق  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
األض�صي جلي2 5 ش ضع بمير عبدالق دض 
مكن س   50000 مكن س  فوت  ال  و 
نش ط  إيق ف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الط بق 
األض�صي جلي2 5 ش ضع بمير عبدالق دض 

و ال فوت مكن س 50000 املغرب .
و عي8:

ادضي�صي  العلمي  سعيد  السيد(ة) 
و عنوانه(ا) 0ر1 ش ضع الجيش امللكي 
50000 مكن س املغرب  م ج مكن س 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 100.
Iر68

FIDUCIAIRE OTHMANE

BXL AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
القنيطرة ، 18000، القنيطرة 

املغرب.
BXL AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 15ش ضع 
االبط ل ضقم 8 اكدال - 10000 

الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر1590

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BXL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. AGRI
بن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

معدني.
15ش ضع   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 10000  - اكدال   8 ضقم  االبط ل 

الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : فؤاد  دضواش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد دضواش فؤاد عنوانه(ا) ر5 
صفوا8  اق مة  غرنيط  محمد  زنقة 

ضقم ر 18000 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دضواش فؤاد عنوانه(ا) ر5 
صفوا8  اق مة  غرنيط  محمد  زنقة 

ضقم ر 18000 القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 50)).

688I

EL ABDLAOUI BUSINESS

GHARYANI BATIPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GHARYANI BATIPRO
61 ش ضع اللة ي قوت زاو0ة مصطفى 

املع ني الط بق ) الرقم 69 ، 
0090)، الداض البير ء املغرب

GHARYANI BATIPRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 61 ش ضع 
اللة ي قوت زاو0ة مصطفى املع ني 
الط بق ) الرقم 69 - 0090) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1ر19)5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.GHARYANI BATIPRO
البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واألعم ل املختلفة.
61 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
املع ني  مصطفى  زاو0ة  ي قوت  اللة 
الداض   (0090  -  69 الرقم   ( الط بق 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : ملالحي  ي سي8  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ملالحي  ي سي8  السيد 
ر1  شقة   ( عم ضة  املنصوض  دي ض 
برشيد   (680( السوالم  ر  الط بق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ملالحي  ي سي8  السيد 
ر1  شقة   ( عم ضة  املنصوض  دي ض 
برشيد   (680( السوالم  ر  الط بق 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

نونبر 1)0) تحت ضقم 799678.

685I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ AL BOURAK DE
L›ORIENTAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي8 مسير جديد للشركة

كوم فيد
10 ش ضع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ AL BOURAK DE

L›ORIENTAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
 BD 10 الحسن الث ني ضقم 10 جرادة

 ABDELLAH CHAFCHAOUINI
OUJDA 54550 جرادة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر6)8ر.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( ين ير   (6 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

ووشب2 محمد كمسير آخر.



7081 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   (6 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 565.

686I

كوم فيد

 SOCIETE AL BOURAK DE
L›ORIENTAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو0ت حصص

كوم فيد

10 ش ضع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE AL BOURAK DE

L›ORIENTAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

 BD 10 الحسن الث ني ضقم 10 جرادة

 ABDELLAH CHAFCHAOUINI

OUJDA 64550 جرادة املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر6)8ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير   (6 في  املؤضخ 

املص دقة على :

(ة) ف طمة الزهراء  تفو0ت السيد 

من  اجتم عية  حصة  0رر  ي بس 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   500 بص2 

ين ير   (6 بت ض0خ  الحسي8  القروي 

.(0((

بحمد مرزوكي  (ة)  تفو0ت السيد 

160 حصة اجتم عية من بص2 500 

ووشب2  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

محمد بت ض0خ 6) ين ير ))0).

(ة) ف طمة الزهراء  تفو0ت السيد 

ي بس 170 حصة اجتم عية من بص2 

500 حصة لف ئدة السيد (ة) ووشب2 

محمد بت ض0خ 6) ين ير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 565.

687I

Fiducia Agency Khouribga

NL LOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga

)8 ش ضع موالي يوسف شقة 66 ، 

5000)، خر0بكة املغرب

NL LOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )8 ش ضع 

موالي يوسف، شقة 66 - 5000) 

خر0بكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LOTIS

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.

)8 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 (5000  -  66 شقة  يوسف،  موالي 

خر0بكة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد ادمو : 6.700 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

00ر.ر   : سعد  إسم عي2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ادمو  محمد  السيد 

ش ضع فلسطي8 ضبم  الرقم 8 املحمدية 

8810) املحمدية املغرب.

السيد إسم عي2 سعد عنوانه(ا) 
57 زنقة إبن ضشد ش ضع ح ج لحسن 
سط ت   (6000 سط ت  احمد  بن 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ادمو  محمد  السيد 
ش ضع فلسطي8 ضبم  الرقم 8 املحمدية 

8810) املحمدية املغرب
السيد إسم عي2 سعد عنوانه(ا) 
57 زنقة إبن ضشد ش ضع ح ج لحسن 
سط ت   (6000 سط ت  احمد  بن 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 85).

688I

ك فجيد

NIXORA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ك فجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 0))0)، الداض البير ء 

املغرب
NIXORA GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 798 حي 
األم2 الط بق السفلي خر0بكة - 

0)50) خر0بكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7585

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NIXORA GROUP
هندسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وصي نة املس ح ت الخرراء
التنمية امل ئية والزضاعية.

 798  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - حي األم2 الط بق السفلي خر0بكة 

0)50) خر0بكة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الفتير  بحالم  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الفتير  بحالم  السيدة 
 1 ف ء  عم ضة  الث ني  الحسن  ش ضع 
سال   11110 الجديدة  سال   1 شقة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الفتير  بحالم  السيدة 
 1 ف ء  عم ضة  الث ني  الحسن  ش ضع 
سال   11110 الجديدة  سال   1 شقة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 185.
689I

CAF MAROC

ARTESIAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ARTESIAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة واد 
ز0ز الرقم 0) اق مة ك سطي  الط بق 

الث ني ضقم 10 - 90000 طنجة
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6077

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ARTESIAN

حفر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األب ض، الهدم و إعداد املواقع.

زنقة واد   : عنوا8 املقر االجتم عي 

اق مة ك سطي  الط بق   (0 ز0ز الرقم 

طنجة   90000  -  10 ضقم  الث ني 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد خ لد بع ج : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد خ لد بع ج عنوانه(ا) ر66 

حي الوف ق 5000ر ت زة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خ لد بع ج عنوانه(ا) ر66 

حي الوف ق 5000ر ت زة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 568)5).

650I

AUFIDEX CONSEILS

 GALAXIE BUS
TOURISTIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 GALAXIE BUS TOURISTIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )1، 
اق مة ي قوت زاو0ة ش ضع ط ضق بن 
ز0 د وش ضع موالي علي، مراكش - 

80000 مراكش املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.5817

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في )0 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
اق مة ي قوت زاو0ة ش ضع   ،1( »ضقم 
علي،  موالي  وش ضع  ز0 د  بن  ط ضق 
املغرب«  مراكش   80000  - مراكش 
الحسن  تجزئة  االض�صي  »الط بق  إلى 
170،مراكش -  الت ني ،اسكجوض ضقم 

80000 مراكش املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   11 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر79رر1.
651I

CAM

YOKOFRIO LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

YOKOFRIO LOGISTIC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 71) 

الزنقة 17 الحسنية 1 - 8810) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر018ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.YOKOFRIO LOGISTIC
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نق2 البر ئع الوطني والدولي.

 (71  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 (8810  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : املسراض  جيه 8  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املسراض عنوانه(ا)  السيدة جيه 8 
م  ح  ر  ضقم   5( الداخلة عم ضة  حي 

0890) البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ط لبي  امينة  السيدة 

الصن عي  الحي   85 ضقم  م ض0ة  دواض 

البير ء   (0600 البرنو�صي  سيدي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 1) م ضس 

))0) تحت ضقم 651.

65(I

MATAHRI ABDERRAHIM

PAPER THRONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة وليلي حي السالم برك 8 ، 

00رر6، برك 8 املغرب

PAPER THRONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الشقة ضقم 

ر الط بق الث ني عم ضة مررا8 ش ضع 

محمد الخ مس برك 8 - 00رر6 

برك 8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

97ر8

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PAPER :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.THRONE

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير.

- ب ئع مواد الطب عة

- مطبعة.

الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق الث ني عم ضة مررا8  ر  ضقم 

ش ضع محمد الخ مس برك 8 - 00رر6 

برك 8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : املسبوك  اس مة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : الرابحي  اسم عي2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : املسبوك  اس مة  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
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 500  : الرابحي  اسم عي2  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اس مة املسبوك عنوانه(ا) 
حي السالم  5ر  زنقة السعيدية ضقم 

برك 8 00رر6 برك 8 املغرب .

الرابحي  اسم عي2  السيد 

ستوت  اوالد  العب د  دواض  عنوانه(ا) 
زايو 900)6 زايو املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اس مة املسبوك عنوانه(ا) 
حي السالم  5ر  زنقة السعيدية ضقم 

برك 8 00رر6 برك 8 املغرب

الرابحي  اسم عي2  السيد 

ستوت  اوالد  العب د  دواض  عنوانه(ا) 
زايو 900)6 زايو املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 177/2022.

Iر65

GHIZLANE DOUBLANE

NOUMARINES SERVICES
إعال8 متعدد القراضات

GHIZLANE DOUBLANE
ضقم 5 عم ضة العبدي ش ضع محمد 

الس دس ، 8000)، الجديدة املغرب

 NOUMARINES SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: دواض 

لقراقشة موالي عبد هللا - - الجديدة 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر1600.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(1 نونبر   0( املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
توسيع النش ط التج ضي

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تعدي2 عنوا8 الشركة.

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي:
الكر0م  عبد  نوة  السيد  تفو0ت 
0رر حصة لف ئدة السيدة بنخررة 
عبد  الع ضف  السيد  وتفو0ت  غزال8 
السيد  لف ئدة  حصة  0رر  اله دي 

الع ضف بمي8 
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
استق لة السيد جلول ضشيد وتعيي8 
جديدا  مسيرا  بمي8  الع ضف  السيد 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي   :6-7 ضقم  بند 
الجديد  التقسيم  تحديد  م يلي: 

للحصص
بند ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

تحديد املقر االجتم عي
على  ينص  الذي   :15 ضقم  بند 

م يلي: تعيي8 املسير الجديد للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   (9 االبتدائية ب لجديدة بت ض0خ 

1)0) تحت ضقم 00)7).
658I

RIM FINANCIAL

ACADEMIOR اكاديميور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الداض 
البير ء املغرب

اك ديميوض ACADEMIOR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 56 ش ضع 
موالي يوسف الط بق ر شقة 18 - 

85ر0) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر80ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ACADEMIOR اك ديميوض
تدض0ب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ومشوضة.
56 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
 -  18 شقة  ر  موالي يوسف الط بق 

85ر0) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
70ر حصة   : السيدة ه جر القوض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
0ر1 حصة   : السيدة اله م القوض 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  القوض  ه جر  السيدة 
 101 شقة   16 عم ضة  خولة  اق مة 

0)88) املحمدية املغرب.
 8 السيدة اله م القوض عنوانه(ا) 
زق ق بشج ض الكستن ء 0ر75ر فرنس  

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  القوض  ه جر  السيدة 
 101 شقة   16 عم ضة  خولة  اق مة 

0)88) املحمدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819080.

655I

cofiber sarl

محطة رائد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
محطة ضائد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 
مداغ وطر0ق السعيدية حي الوف ق - 

00ر60 برك 8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر8ر8
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: محطة  اإلقتر ء بمختصر تسميته  

ضائد.
محطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تزو0د الوقود. 
العملي ت  ك2  ع مة  بصفة  و 
و  امل لية  العق ض0ة،  التج ض0ة، 
الصن عية املرتبطة بموضوع الشركة 

و التي تس هم في تنميته ..
طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مداغ وطر0ق السعيدية حي الوف ق - 

00ر60 برك 8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 600  : الدحم ني  فر0د  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   800  : السيدة نوال بشير 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد فر0د الدحم ني عنوانه(ا) 
00ر60  زنقة امزوض8 حي املسيرة  1ر 

برك 8 املغرب.
عنوانه(ا)  بشير  نوال  السيدة 

فرنس  00)ر9 س ندوني فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فر0د الدحم ني عنوانه(ا) 
00ر60  زنقة امزوض8 حي املسيرة  1ر 

برك 8 املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 170/2022.

656I

ML EXPERTS

CBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

CBRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 97 ش ضع 

املسيرة الخرراء ، الط بق األول - 

0000) الداض البير ء املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.185957

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( فبراير   18 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   19.800.000«

»100.000 دضهم« إلى »19.500.000 

تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818819.

657I

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS

E.B MINING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU D›AFFAIRES

CONSEILS

 BD MOHAMED VI HAY 1ر

 EL MASSIRA EL KHADKHA ،

43150، BEN GUERIR MAROC

E.B MINING SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
محمد الس دس ضقم ر1 حي املسيرة 
الخرراء ابن جر0ر - 150ر8 ابن 

جر0ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(711
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 ببر20   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 E.B  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MINING SERVICES
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 CONSULTING ETUDES
 FORMATION ET SERVICES

. DANS LE DOMAINE
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
حي املسيرة  ر1  محمد الس دس ضقم 
ابن  150ر8   - جر0ر  ابن  الخرراء 

جر0ر املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد الجب ض البوعزاوي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
البوعزاوي  الجب ض  السيد 
 (6 عنوانه(ا) حي موالي ضشيد قط ع 

ضقم ر1ر 150ر8 ابن جر0ر املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوعزاوي  الجب ض  السيد 
 (6 عنوانه(ا) حي موالي ضشيد قط ع 

ضقم ر1ر 150ر8 ابن جر0ر املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي   1( االبتدائية ب بن جر0ر بت ض0خ 

1)0) تحت ضقم 180.

658I

FIDUCIAIRE ENNOUR

BAYAN PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-
 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes maroc
BAYAN PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 179 
تجزئة بيت اسق طو شقة 1 طر0ق 
ايموزاض بف س - 0000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
71879

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. BAYAN PRODUCTION
اإلستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
البن ءوبعم ل  وبشغ ل  والتصدير 

مختلفة ,التف وض.
 179  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
طر0ق   1 شقة  اسق طو  بيت  تجزئة 
ايموزاض بف س - 0000ر ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : زوي�صي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : زوي�صي  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  زوي�صي  محمد  السيد 

كندا **** *** كندا.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زوي�صي  محمد  السيد 

كندا *** *** كندا

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  ر)  بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 950/22.

659I

ST(C

AMADELI CONSTRUCTION
إعال8 متعدد القراضات

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

 AMADELI CONSTRUCTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: املنطقة 

الصن عية مغوغة الصغيرة ، تجزئة 

ضض  1 - - - طنجة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر10799.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 

م يلي: -تغيير توقيع ت الشركة بحيث 

تعتبر الشركة ملتزمة في جميع بعم له  

الح لي  للمسير  املشتركة  ب لتوقيع ت 

والشر0ك  ع دل  السعوي  السيد 

السيد املهدي الي س.

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 

من  االجتم عي  املقر  -نق2  م يلي: 

املنطقة الصن عية مغوغة الصغيرة 

ش ضع  الى  –طنجة   1 ضض   تجزئة   ،

 70 مو�صى ابن نصير اق مة ابن سين  

، الط بق األول مكتب 7 – طنجةمن 

نفس املدينة.
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على  ينص  الذي  ر0:  ضقم  قراض 
من  ر1  و   8 البنود  تعدي2  م يلي: 

النظ م األس �صي.
على  ينص  الذي   :08 ضقم  قراض 
األس �صي  النظ م  تحديث  م يلي: 

للشركة.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي   :08 ضقم  بند 
املقر االجتم عي في:  -تم إنش ء  م يلي: 
ش ضع مو�صى بن نصير اق مة ابن سين  
70 ، الط بق األول مكتب 7 - طنجة.

على  ينص  الذي  ر1:  ضقم  بند 
م يلي: -تسير الشركة من قب2 شخص 
غير  بو  مرتبطي8   ، بكثر  بو  طبيعي 
قب2  من  تسميتهم  يتم   ، مرتبطي8 
الشر0ك الوحيد في النظ م األس �صي 
مع   ، بو بقراض جم عي ع دي للشرك ء 
السيد السعودي  بو بدو8 حد زمني. 
 07/03/1975 مواليد   ، ع دل 
بلجيك ،الجنسية  بروكس2  في 
الوطنية  بط قته  املغربية،ضقم 
5ر  رر  1ر  في:  مقيم   ،G345016
-طنجة.   6 سبتةالشقة  زنقة  9ر  و 
-سيم ضس وحده مه م التسيير لفترة 
غير محدودة. تعتبر الشركة ملتزمة في 
ب لتوقيع ت املشتركة  جميع بعم له  
للمسير الح لي السيد السعودي ع دل 

و الشر0ك السيد املهدي الي س.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 970).

660I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ HANDASSAT
ACHARK SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي8 مسير جديد للشركة

كوم فيد
10 ش ضع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ HANDASSAT ACHARK

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة 
ش ضع موالي الحسن و ش ضع تجزئة 
العسكر0ة الط بق 7 شقة ضقم ر - 

60000 وجدة املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
6791ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( ين ير  ر1  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

بودالل عبد الواحد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير  ر1  بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1)1.
661I

LAMAF SARL

STE ETEPH ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
STE ETEPH ORIENTAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي القدس 
قيس ض0ة ق دسية ضقم 0)1 - 60000 

وجدة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(8599

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
))0) تقرض ح2  5) فبراير  املؤضخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسم له   مبلغ   ETEPH ORIENTAL
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
قيس ض0ة  القدس  حي  اإلجتم عي 
وجدة   60000  -  1(0 ضقم  ق دسية 

املغرب نتيجة ل : غي ب النش ط.
و حدد مقر التصفية ب حي التقدم 
 (0 تجزئة التنمية زنقة البراعم ضقم 

وجدة - 60000 وجدة املغرب . 
و عي8:

السيد(ة) البشير ز0 ني و عنوانه(ا) 

زنقة  التنمية  تجزئة  التقدم  حي 

البراعم ضقم 0) 60000 وجدة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

زنقة  التنمية  تجزئة  التقدم  حي   :

البراعم ضقم 0) وجدة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 66ر.

66(I

SOCOGESE

»VISIOLUM«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

SOCOGESE

ش ضع ولي العهد إق مة موالي الك م2 

ف س ، 0000ر، ف س املغرب

»VISIOLUM« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1 زنقة 

اللة بمينة - 0000ر ف س املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(5857

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 1) فبراير ))0) تقرض إنش ء 

التسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 

ب لعنوا8  الك ئن  و   »VISIOLUM«

ش ضع  األض�صي  الط بق  الر0 8  إق مة 

 97 سيدي محمد ابن عبد هللا ضقم 

و  املغرب  طنجة   90000  - طنجة 

سوبعي  السيد(ة)  طرف  من  املسير 

جه 8.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 2022/2817.

Iر66

Bennani & Associes

 SATEBA SYSTEME
VAGNEUX MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تعيي8 مسير جديد للشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 SATEBA SYSTEME VAGNEUX
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ز0نيت 
ميلينيوم، املبنى 1، تجزئة التوفيق، 

سيدي معروف - 80)0) الداض 
البير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

7185ر1.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( فبراير   10 في  املؤضخ 
للشركة  جديد  مسير  تعيي8 
كوش غ   COCHARD السيد(ة) 
كمسير  إيم نو0ي2   EMMANUELLE

آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 70)819.

668I

Bennani & Associes

 SATEBA SYSTEME
VAGNEUX MAROC

إعال8 متعدد القراضات

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 SATEBA SYSTEME VAGNEUX
MAROC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ز0نيت 
ميلينيوم، املبنى 1، تجزئة التوفيق، 

سيدي معروف - 80)0) الداض 
البير ء املغرب.
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»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

7185ر1.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 ببر20   (0 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
استق لة السيد جيريمي دي ج غدا8 
من مه مه كمسير للشركة ابتداء من 

1ر م ضس 1)0)
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم ...: الذي ينص على م يلي:
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 80)819.
665I

STE AGEFICO SARL

SOREAR CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
SOREAR CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

موالي اسم عي2 18 اق مة موالي 
اسم عي2 الط بق ر ضقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5719
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOREAR CONSULTING
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش ضات اإلداض0ة.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
موالي  اق مة   18 اسم عي2  موالي 
 90000  -  9 ر ضقم  اسم عي2 الط بق 

طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
هيرفي  كريستي 8  اضثوض  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : في ل 

دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
هيرفي  كريستي 8  اضثوض  السيد 
كر0بيو  طر0ق   6 عنوانه(ا)  في ل 

00ر69 ليو8 فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
هيرفي  كريستي 8  اضثوض  السيد 
كر0بيو  طر0ق   6 عنوانه(ا)  في ل 

00ر69 ليو8 فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 156)5).
666I

STE AGEFICO SARL

INTER-INIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

STE AGEFICO SARL
)1 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
INTER-INIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي نجيبة 
زنقة 88 ضقم 11 الط بق األض�صي - 

90000 طنجة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر11786.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبراير   1( في  املؤضخ 

املص دقة على :
عزدين  (ة)  السيد  تفو0ت 
عبدالص دق 1.000 حصة اجتم عية 

من بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد 
في ل  هيرفي  كريستي 8  اضثوض  (ة) 

بت ض0خ )1 فبراير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 160)5).

667I

إئتم نية الوف ء

 PARAPHARMACIE MIFTAH
EL KHEIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئتم نية الوف ء
ش ضع عالل الف �صي الرقم 79 

سط ت ، 6000)، سط ت املغرب
 PARAPHARMACIE MIFTAH

EL KHEIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
مفت ح الخير الشطر األول الرقم 155 

سط ت - 6000) سط ت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6855
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 PARAPHARMACIE MIFTAH EL

.KHEIR
بيع   1-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

اللوازم الطبية وشبه الطبية.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مفت ح الخير الشطر األول الرقم 155 

سط ت - 6000) سط ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد لوضي�صي عبد الرحم 8 : 10 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة لوضي�صي س ضة : 90 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحم 8  عبد  لوضي�صي  السيد 
بلوك ب الرقم   ( حي كم ل  عنوانه(ا) 
ر8ر سط ت 6000) سط ت املغرب.

عنوانه(ا)  لوضي�صي س ضة  السيدة 
دواض السالم ت اوالد عتو اوالد سعيد 

سط ت 6000) سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحم 8  عبد  لوضي�صي  السيد 
بلوك ب الرقم   ( حي كم ل  عنوانه(ا) 
ر8ر سط ت 6000) سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير  ر1  بت ض0خ  بسط ت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1475/2022.

668I

Société marocaine de révision des comptes

DIASO ARGANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6ر
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

DIASO ARGANA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 17 زنقة 
والد ت يمة بوضكو8 الداض البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9ر80ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIASO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.ARGANA

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.

زنقة   17  : عنوا8 املقر االجتم عي 

 - البير ء  الداض  بوضكو8  ت يمة  والد 

0000) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 DIASO الشركة 

حصة   DEVELOPPEMENT : 999

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   1  : سعيد  اس مة  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 DIASO الشركة 

 17 عنوانه(ا)   DEVELOPPEMENT

زنقة والد ت يمة بوضكو8 الداض البير ء 

0000) الداضالبير ء املغرب.

عنوانه(ا)  سعيد  اس مة  السيد 

اق مة ايد8 طم ضيس عم ضة ضقم 178 

الرقم A3 داض بوعزة النواصر 0000) 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سعيد  اس مة  السيد 

اق مة ايد8 طم ضيس عم ضة ضقم 178 

الرقم A3 داض بوعزة النواصر 0000) 

الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819081.

669I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ NASSAMAT CAR
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

كوم فيد
10 ش ضع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ NASSAMAT CAR

SARL/AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
الجوهرة زنقة ب 18 ضقم )0 - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر891ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIÉTÉ NASSAMAT CAR

.SARL/AU
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الجوهرة زنقة ب 18 ضقم )0 - 60000 

وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد القصوض يوسف 
دضهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد القصوض يوسف عنوانه(ا) 
 9 ضقم   (6 ب  زنقة  بنخيرا8  تجزئة 

60000 وجدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القصوض يوسف عنوانه(ا) 
 9 ضقم   (6 ب  زنقة  بنخيرا8  تجزئة 

60000 وجدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 185.
670I

CABINET CC ORGA

PYRAMYD GRAPHICS
إعال8 متعدد القراضات

CABINET CC ORGA
ر زنقة محمد ب هي حي ب لمي الط بق 

) ضقم 18 املع ض0ف ، 0رر0)، 
البير ء املغرب

PYRAMYD GRAPHICS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: الحديقة 
الصن عية غرفة التج ضة والصن عة 
الفرنسية ب ملغرب والد ص لح - - 

الداضالبير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.70587

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
1)0) تم اتخ ذ  06 دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

توسيع نش ط شركة
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

ضفع ضاس م ل الشركة
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تحيي8 النظ م االس �صي
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
قرضت شركة املدعوة براميد غرافيك 
طب عة  الى  شركة  نش ط  توسيع 
كروم  ليثو  ليتوغراف  طيبوغراف 
 imprimeur typoghraphe et(
 lithoghraphe et chrome en taille

 douce ou par procedes photo

.(typiques

على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 
من  الشركة  م ل  ضاس  ضفع  م يلي: 
( الف  مئتي8  و  (مليو8   1(00000
(مليوني8 و مئة   (100000 دضهم الى 
الغير  االضب ح  بواسطة  )دضهم  الف 
املوزعة التي تقدض ب تسع مئة الف 

دضهم(900000)
على  ينص  الذي   :7 ضقم  بند 
القراض  هدا  اثر  على  ب لت لي  و  م يلي: 
بيراميد  شركة  ضاسم ل  اصبح 
دضهم   (100000 هو  غرافيك 
اجتم عية  الى1000)حصة  موزعة 
دضهم لك2 حصةموزعة ك التي   100
:السيد ط وس براهيم 7000حصة و 
7000حصة و  السيد سبتي محسن 
السيد الفخوضي شكيب 7000حصة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 818167.
671I

LAMAF SARL

YASSINE H-A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
YASSINE H-A شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق عي8 
بني مطهر حي السالم تجزئة امشيوض 
ش ضع ب 10 ضقم 81 ب لط بق السفلي 

- 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7715ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 يونيو   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.YASSINE H-A
تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

منتوج ت من الوضق بوالكرتو8.
طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
تجزئة  السالم  حي  مطهر  بني  عي8 
امشيوض ش ضع ب 10 ضقم 81 ب لط بق 

السفلي - 60000 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ي سي8 اخمول : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  اخمول  ي سي8  السيد 
ابن  تجزئة  سلط 8  بن  زايد  ش ضع 
وجدة   60000  (0 ضقم   18 خلدو8 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اخمول  ي سي8  السيد 
ابن  تجزئة  سلط 8  بن  زايد  ش ضع 
وجدة   60000  (0 ضقم   18 خلدو8 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 6)5).

67(I

EL ABDLAOUI BUSINESS

CESA PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

CESA PROJECT
61 ش ضع اللة ي قوت زاو0ة مصطفى 

املع ني الط بق ) الرقم 69 ، 
0090)، الداض البير ء املغرب

 CESA PROJECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 61 ش ضع 
اللة ي قوت زاو0ة مصطفى املع ني 
الط بق ) الرقم 69 - 0090) الداض 

البير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.50(867

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( فبراير   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :
ابردا8  بيوب  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   500
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000
فبراير   (( بت ض0خ  اهديلي  محمد 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 0( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 815070.
Iر67

Fiducia Agency Khouribga

EL ABAR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

Fiducia Agency Khouribga
)8 ش ضع موالي يوسف شقة 66 ، 

5000)، خر0بكة املغرب
EL ABAR CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 177 
ش ضع عبد الرحيم بوعبيد حي ام2 - 

5000) خر0بكة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1657

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
عم ضي  عز0ز  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   5.000
5.000 حصة لف ئدة السيد (ة) عبد 
م ضس   (0 بت ض0خ  ممدوح  الرحيم 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 5ر).
678I

ML EXPERTS

SARALAZ 1 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 SARALAZ 1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ز0نيث 
ميلينيوم املبنى ) ، الط بق الث ني 
، مجمع التوفيق - 0000) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7887ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SARALAZ 1
غرض الشركة بإيج ز : • التطو0ر 
العق ضي بك فة بشك له وفي بي مج ل 
 ، فيالت   ، عم ضات   ، بضض  عق ضي: 
منتج  بي  تسو0ق   ... شقق   ، ض0 ض 

عق ضي ؛
واإلداضة  والتصميم  الترو0ج   •
بنواع  جميع  وتطو0ر  وتحقيق 
ك 8  نوع  بي  العق ض0ة من  العملي ت 
والعمراني  السي حي  والتخطيط   ،
والتخطيط  االستحواذ  خالل  من 
والتطو0ر  والخدمة والتحرر والبن ء 
األضا�صي  بنواع  لجميع  والتقسيم 
واملب ني من بج2 حس به الخ ص بو 

لحس ب بطراف ث لثة ؛

وجميع  املب ني  جميع  حي زة   •

وإداضته   وعزله   وبيعه   العق ضات 

وإداضته .

الدضاس ت واملشوضة والعروض   •

والتج ضة  والتدض0ب  الترو0جية 

والوسط ء  والسم سرة  والتج ضة 

ب إلض فة  السوق  دضاس ت  وإجراء 

عالقة  له   التي  الخدم ت  إلى جميع 

ب لبن ء  مب شرة  غير  بو  مب شرة 

والتطو0ر العق ضي.

والتشييد  والتشييد  الترو0ج   •

والتشغي2  والتأجير  والبيع  والشراء 

بأي شك2 من األشك ل وجميع بنواع 

املكشوفة  األضا�صي  وبن ء   ، املب ني 

لحس به   سواء   ، واملب ني بشك2 ع م 

الخ ص بو لحس ب الغير.

وتشغي2  وتأجير  وبيع  شراء   •

األضا�صي واملب ني واملب ني لالستخدام 

واملب ني  والسكني  واملنهي  التج ضي 

بشك2 ع م بغض النظر عن وجهته  

النه ئية ؛

• إنش ء و / بو تعدي2 و / بو التوسع 

الحرري لألضا�صي من بي فئة ك نت 

لالستغالل املب شر بو في شك2 تأجير بو 

بيع جزئي بو كلي لألضا�صي املبنية و / 

بو الحرر0ة ؛

وتشغي2  واستيراد  وبيع  شراء   •

البن ء  مواد  بنواع  جميع  وتسو0ق 

والديكوض بشك2 ع م.

• تج ضة ، استيراد ، تصدير ، شراء 

، بيع ، توزيع ، تسو0ق ، تج ضة الجملة 

بو التجزئة ، السمسرة وتعبئة جميع 

جميع  في  واملواد  واملنتج ت  املواد 

املواد.

بو  ممتلك ت  على  االستحواذ   •

االستحواذ املب شر بو غير املب شر على 

شرك ت ذات غرض مؤس�صي مش به 

بو مكم2 للغرض الخ ص ب لشركة ، 

في جميع املع مالت امل لية بو العق ض0ة 

املؤسس ت  بو  امل لية  األوضاق  بو 

التج ض0ة بو الصن عية التي قد تس هم 

في تطو0ر الشركة ؛
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تكو8  قد   ، ذلك  إلى  ب إلض فة   •
الشركة مهتمة بأي شك2 من األشك ل 
 ، ، وال سيم  عن طر0ق إنش ء شركة 
بو عملي ت االندم ج   ، بو املس هم ت 
، بو االكتت ب بو شراء األوضاق امل لية 
بو الحقوق االجتم عية واملش ضكة ، في 
جميع الشرك ت بو الشرك ت املغربية 
التي تكو8 شرك ته  قد   ، بو األجنبية 
بو جزئًي   كلًي   الغرض مش بًه   يكو8 
من  بو  بعاله  إليه  املش ض  للغرض 
املحتم2 ب8 يس هم في تطو0ر نش ط 

الشركة ؛
العملي ت  وبصفة ع مة جميع   •
بي  ك نت ، االقتص دية بو الق نونية ، 
امل لية ، املدنية بو التج ض0ة ، املنقولة 
بو غير املنقولة ، التي قد تكو8 مرتبطة 
بشك2 مب شر بو غير مب شر ب ألشي ء 
املحددة بعاله ، بو بأي بشي ء مم ثلة 
بو ث نو0ة والتي من املحتم2 ب8 تسه2 

تنمية املجتمع. .
ز0نيث   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الث ني  الط بق   ،  ( املبنى  ميلينيوم 
الداض   (0000  - التوفيق  مجمع   ،

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 SARAYA HOLDING الشركة 
دضهم   100 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
الشركة A.LAZRAK : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 SARAYA HOLDING الشركة 
عنوانه(ا) عم ضة سراي  الط بق الرابع 
االضز  وش ضع  الر0 ض  ش ضع  تق طع 
الرب ط   10100 الرب ط   , حي الر0 ض 

املغرب.
عنوانه(ا)   A.LAZRAK الشركة 
مجمع   ،  ( املبنى  ميلينيوم  ز0نيث 
البير ء  الداض   (0000 التوفيق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

لزضق  نف خ  ضشيد  محمد  السيد 
حي   ، اليرموك  ش ضع   6 عنوانه(ا) 
الداض   (0000 لونغ تش مبس   ، الهن  

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819171.

675I

smaticomp

AKARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

AKARI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 151 

زنقة اس مة ابن ز0د الط بق ) الحي 
االيسر منطقة املع ض0ف الداض 
البير ء - 000) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8955ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.AKARI :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 

االضا�صي والعق ضات.
عنوا8 املقر االجتم عي : 151 زنقة 
اس مة ابن ز0د الط بق ) الحي االيسر 
 - البير ء  الداض  املع ض0ف  منطقة 

000) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السعودي  كر0م  محمد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
 : السعودي  كر0م  محمد  السيد 

1000 بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السعودي  كر0م  محمد  السيد 
اق مة  ك ليفوضني   ب ب  عنوانه(ا) 
البير ء   5 1شقة  ط بق  الر0ح 8 

0000) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السعودي  كر0م  محمد  السيد 
اق مة  ك ليفوضني   ب ب  عنوانه(ا) 
البير ء   5 1شقة  ط بق  الر0ح 8 

0000) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819916.
676I

AIT ALLA

MAIZI WOOD DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AIT ALLA
 SOCOMA 2 SOUDRI N°577

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAIZI WOOD DESIGN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
مسلم تجزئة بك ض الط بق الت لت 
شقة ضقم 18 ب ب دك لة مراكش - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8(11

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAIZI :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. WOOD DESIGN

بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة والبن ء

نج ضة الخشب واالملنيوم

إستيراد وتصدير.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الت لت  الط بق  بك ض  تجزئة  مسلم 

 - مراكش  دك لة  ب ب   18 ضقم  شقة 

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : معيزي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  معيزي  يوسف  السيد 

ر)  ضقم  تحرر0ت  لال  دضب  هيالنة 

مراكش 80000 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  معيزي  يوسف  السيد 

ر)  ضقم  تحرر0ت  لال  دضب  هيالنة 

مراكش 80000 مراكش املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ض0ة بمراكش بت ض0خ - تحت ضقم-.

677I
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LAMAF SARL

 STE BEN -ZEN TRANS
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

ح2 شركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE BEN -ZEN TRANS SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
الحسني طر0ق 115 - 60000 وجدة 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(8887

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 15 م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE BEN -ZEN الوحيد  الشر0ك 
ضبسم له   مبلغ   TRANS SARL/AU
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
 115 طر0ق  الحسني  حي  اإلجتم عي 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

غي ب النش ط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحسني الوف ق زنقة ب ر) - 60000 

وجدة املغرب . 
و عي8:

السيد(ة) ز0ن الع بدين بنسعيدي 
و عنوانه(ا) حي الحسني الوف ق زنقة 
ب ر) 60000 وجدة املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
حي الحسني الوف ق زنقة ب ر) وجدة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 65ر.

678I

Société marocaine de révision des comptes

OBH ETOILE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6ر
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
OBH ETOILE FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سيدي 
مومن اق مة النصر 1 مجموعة 1 

عم ضة 8 املح2 التج ضي ضقم 1 و ) - 
0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
71)8ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OBH  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.ETOILE FOOD
تج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
منتج ت  جميع  استيراد  و  وتصدير 

القهوة.
سيدي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 1 مجموعة   1 النصر  اق مة  مومن 
 - ( 1 و  8 املح2 التج ضي ضقم  عم ضة 

0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : ابراهيم  اوهدوش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : حسن  اوهدوش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ابراهيم  اوهدوش  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة السالم زنقة 6 عم ضة 

)7 عي8 السبع 0000) الداضالبير ء 

املغرب.

السيد اوهدوش حسن عنوانه(ا) 

8 ممر الك ليبتوس الط بق االول عي8 

السبع 0000) الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم  اوهدوش  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة السالم زنقة 6 عم ضة 

)7 عي8 السبع 0000) الداضالبير ء 

املغرب

السيد اوهدوش حسن عنوانه(ا) 

8 ممر الك ليبتوس الط بق االول عي8 

السبع 0000) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 7))819.

679I

GLOBE FIDUCIAIRE

HJL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

18 ش ضع الزضقطوني الط بق 9 ضقم 

18 ، 0100)، الداض البير ء املغرب

HJL TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم7 

ش ضع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة 

٫10 الداض البير ء - 0000), الداض 

البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5)89ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HJL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRANS
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع.
ضقم7   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
٫2الشقة  الطبقة  توكي  احمد  ش ضع 
الداض   ,(0000  - البير ء  الداض   ٫10

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيدة م جدة الحجلي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة م جدة الحجلي عنوانه(ا) 
ر1  دواض اوالد بن ايطو بلوك ج ضقم 
الداض   (718( البير ء  بوسكوضة 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة م جدة الحجلي عنوانه(ا) 
ر1  دواض اوالد بن ايطو بلوك ج ضقم 
الداض   (718( البير ء  بوسكوضة 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819909.
680I

ML EXPERTS

JEANTET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
JEANTET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )-8 ش ضع 
ز0دا8 ، بنف  . - 0000) 0170) 

املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر71ر1).

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تحو20   (0(( ين ير   08 املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 (0000  -  . بنف    ، ش ضع ز0دا8   2-4«
 ،  CFC »برج  إلى  املغرب«   (0170
الط بق الث من ، الداض البير ء بنف  ، 
الحي الحسني - 0000) الداض البير ء 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819688.
681I

CABINET CRCOM

MASTER NORD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
 MASTER NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 68 

املنطقة الصن عية عي8 الشقف 
الط بق 1 ف س 68 املنطقة 

الصن عية عي8 الشقف الط بق 1 
ف س 0000ر ف س املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.50081
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
محمد الح جي  (ة)  تفو0ت السيد 
حصة اجتم عية من بص2   10.(00
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   ((.500
م ضس   18 بت ض0خ  فردوس  ضشيد 

.(0((

محمد الح جي  (ة)  تفو0ت السيد 
بص2  من  اجتم عية  حصة   (.800
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   ((.500
ح تم الح جي بت ض0خ 18 م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)17.

68(I

CABINET CRCOM

STE DARK DRINK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
STE DARK DRINK SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 68 

املنطقة الصن عية عي8 الشقف 
الط بق ) ف س 68 املنطقة 

الصن عية عي8 الشقف الط بق ) 
ف س 0000ر ف س املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8701.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :
الح جي  ح تم  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   (.800
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   15.000
م ضس   18 بت ض0خ  فردوس  ضشيد 

.(0((
الح جي  ح تم  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   (.800
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   15.000
م ضس   18 بت ض0خ  الح جي  محمد 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5)17.

Iر68

ANNONCE B.O DCHEIRA

AZ WORLD BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
ضقم 6) عم ضة 80 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزك 8 ، 60ر86، انزك 8 

املغرب
AZ WORLD BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم رر 
زنقة )67 حي االحس 8 الدشيرة 
انزك 8 - 60ر86 انزك 8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(5805

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZ  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.WORLD BUSINESS
وسيط   -  : غرض الشركة بإيج ز 

تج ضي
- االستيراد و التصدير

- التج ضة..
رر  ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
الدشيرة  االحس 8  حي   67( زنقة 

انزك 8 - 60ر86 انزك 8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : السيد امي8 زواد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ضقم  زواد عنوانه(ا)  امي8  السيد 
انزك 8  الدشيرة  االحس 8  حي  رر 

60ر86 انزك 8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ضقم  زواد عنوانه(ا)  امي8  السيد 
انزك 8  الدشيرة  االحس 8  حي  رر 

60ر86 انزك 8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ))6.
688I

MA GLOBAL CONSULTING

LAPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاو0ة ش ضع عبد املومن و زنقة ف 8 

ز0الند إق مة فريلة، الط بق الرابع، 
0000)، الداض البير ء املغرب

LAPS شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ش ضع 
الزضقطوني الط بق الس دس ضقم 18 

- 0000) الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8515ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.LAPS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
 -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
، واالستش ضات  االستش ضات اإلداض0ة 
التنظيمية  واالستش ضات   ، امل لية 
بجميع  الق نونية  واالستش ضات   ،

بنواعه  ؛
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فرق  وتدض0ب  ودعم  تكو0ن   -
املبيع ت.

- التطو0ر التج ضي لف ئدة الزب ئن.
- التنشيط التج ضي.
- استقط ب الزب ئن.

في  للشرك ت  التج ضي  التمثي2   -
املغرب.

بو االستحواذ على حصة  شراء   -
بو تمو20 بو إداضة بو املش ضكة في شك2 
بخرى  مؤسس ت  بو  في شرك ت  آخر 
النش ط:  قط ع ت  جميع  في  تعم2 
والخدم تية   ، والصن عية   ، التج ض0ة 

، والبن ء ، وامل لية ، إلخ..
59 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الزضقطوني الط بق الس دس ضقم 18 

- 0000) الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد ع دل لحلو : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
لحلو  ع دل  محمد  السيد 
7ر8  ك زا كر0ن ت و8 فيال  عنوانه(ا) 
 (0000 بوسكوضة  الخرراء  املدينة 

الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
لحلو  ع دل  محمد  السيد 
7ر8  ك زا كر0ن ت و8 فيال  عنوانه(ا) 
 (0000 بوسكوضة  الخرراء  املدينة 

الداضالبير ء املغرب
 - بت ض0خ  تم اإليداع الق نوني ب- 

تحت ضقم -.
685I

مست منة ش مة

TRANSPORT ASSAADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش ضع املسيرة ضقم )18 الط بق االول 

الن ظوض ش ضع املسيرة ضقم )18 
الط بق االول الن ظوض، 000)6، 

الن ظوض املغرب

TRANSPORT ASSAADA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 165 بيس 

بلوك ) بو0زازض8 الن ظوض - 000)6 

الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر77ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRANSPORT ASSAADA

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املس فر0ن.

عنوا8 املقر االجتم عي : 165 بيس 

 6(000  - بو0زازض8 الن ظوض   ( بلوك 

الن ظوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : عزا  محمد  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   1(5  : عزا  س ضة  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   1(5  : السيد امحمد عزا 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

5)1 حصة   : السيد عبد هللا عزا 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   1(5  : عزا  مالك  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد محمد عزا : 50000 بقيمة 

100 دضهم.

السيدة س ضة عزا : 500)1 بقيمة 

100 دضهم.

السيد محمد عزا : 500)1 بقيمة 
100 دضهم.

 1(500  : عزا  هللا  عبد  السيد 
بقيمة 100 دضهم.

500)1 بقيمة   : السيد مالك عزا 
100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد عزا عنوانه(ا) ش ضع 
الن ظوض  الشيخ  لعري   8 ضقم   76

000)6 الن ظوض املغرب.
عنوانه(ا)  عزا  س ضة  السيدة 
 08 ضقم   76 الشيخ ش ضع  لعري  حي 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.
دواض  السيد محمد عزا عنوانه(ا) 
 6(000 الدض0وش  م يت  ايت  تونت 

الدض0وش املغرب.
عنوانه(ا)  عزا  هللا  عبد  السيد 
 08 ضقم   76 الشيخ ش ضع  لعري  حي 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.
حي  عنوانه(ا)  عزا  مالك  السيد 
لعري الشيخ ش ضع 76 ضقم 8 الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عزا عنوانه(ا) ش ضع 
الن ظوض  الشيخ  لعري   8 ضقم   76

000)6 الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 01 م ضس 

))0) تحت ضقم 0رر.
686I

cabinet AMSN

 SARA DIAMANT D›OR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 SARA DIAMANT D›OR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

األحمدية ر متجر ضقم 185 طر0ق 

ٱكوضاي - 50050 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55(95

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SARA : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DIAMANT D’OR SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : األحداث

تج ضة

استيراد و تصدير.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

طر0ق   185 ضقم  متجر  ر  األحمدية 

ٱكوضاي - 50050 مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : العس س  س ضة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة س ضة العس س عنوانه(ا) 

سعيد  سيدي  بجالل  تجزئة   6(

50000 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة س ضة العس س عنوانه(ا) 

سعيد  سيدي  بجالل  تجزئة   6(

50000 مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  ر0  بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 818.

687I
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LZ EXPERTS

DIRECT FINANCEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,8

Casablanca Maroc
DIRECT FINANCEMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 

زق ق بيرسيه إق مة مومن حي 
املستشفي ت - 0000) الداض 

البير ء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.187681

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(1 نونبر   1( املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   DIRECT FINANCEMENT
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
بيرسيه  زق ق   5 اإلجتم عي  مقره  
 - املستشفي ت  حي  مومن  إق مة 
الداض البير ء املغرب نتيجة   (0000
إلى  الخس ئر املتراكمة التي بدت   : ل 
ضبع  عن  تق2  مملوكة  بموال  ضؤوس 

ضبس امل ل.
و حدد مقر التصفية ب برومولي8, 
زاو0ة  كنزة  إق مة  اضك شو8  ش ضع  ر 
181 ش ضع املق ومة ط بق 1 - 0000) 

الداض البير ء املغرب. 
و عي8:

و  الق يد  إد  محمد  السيد(ة) 
ط بق  املداضس  ش ضع   8( عنوانه(ا) 
الداض   (0000 ش ضع برجي   7 شقة   8
البير ء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 811818.

688I

ECO COMPTA

ALSIYA MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

ECO COMPTA
5 زنقة ديكسمود ، الط بق األول ، 
ضقم ) ، بنجدية، الداض البير ء. ، 

0)01)، الداض البير ء املغرب
ALSIYA MEDICAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 
ديكسمود ، الط بق األول ، ضقم ) 
، بنجدية - 0000) الداض البير ء 

املغرب .
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.517969

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( )0 م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ALSIYA MEDICAL الشر0ك الوحيد
دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ 
زنقة   5 اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
 ( ضقم   ، األول  الط بق   ، ديكسمود 
البير ء  الداض   (0000  - بنجدية   ،

املغرب نتيجة ل : تصفية الشركة.
زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 
 ( ضقم   ، األول  الط بق   ، ديكسمود 
البير ء  الداض   (0000  - بنجدية   ،

املغرب . 
و عي8:

بوضهيرة علي   السيد(ة) 
 و عنوانه(ا) 91 ش ضع الحر0ة 0000) 
(ة)  كمصفي  املغرب  البير ء  الداض 

للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 07)0)8.

689I

كوم فيد

 SOCIETE HANDASSAT

ACHARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

كوم فيد

10 ش ضع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE HANDASSAT ACHARK

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة 

ش ضع موالي الحسن وش ضع تجزئة 

العسكر0ة الط بق 7 شقة ضقم ر - 

60000 وجدة املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

6791ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير  ر1  في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفو0ت السيد (ة) عبد إاله بودالل 

500 حصة اجتم عية من بص2 500 

حصة لف ئدة السيد (ة) عبد الواحد 

بودالل بت ض0خ ر1 ين ير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   (5 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1)1.

690I

TANGER CONSULTING

أمروش لوجستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

TANGER CONSULTING

ش ضع ف س زنقة مصر ضقم 9 مكرض 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

بمروش لوجستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 

العراق إق مة الصف  و املروة الط بق 

األض�صي ضقم ر1 - 90000 طنجة 

املغرب

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.106769

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(( ين ير  ر0  املؤضخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

جمعو8 سلوى كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر87).

691I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ DRAR IMMO

SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

كوم فيد

10 ش ضع عبد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

SOCIÉTÉ DRAR IMMO SARL/

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة بدض 

ضقم 65) بني دضاض - 50ر60 بني دضاض 

املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

1)06ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تحو20   (0(( ين ير   (7 املؤضخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 - دضاض  بني   (65 ضقم  بدض  »تجزئة 

»تجزئة  إلى  بني دضاض املغرب«  50ر60 

بني  50ر60   - بني دضاض   (68 بدض ضقم 

دضاض املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   08 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 177.
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STE AGEFICO SARL

RAMOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
RAMOUR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

موثوق الروداني ضقم 17 مح2 ضقم 
18 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5ر59)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RAMOUR
التعليم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

قب2 االبتدائي.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مح2 ضقم   17 الروداني ضقم  موثوق 

18 - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : مليكة  حلحول  السيدة 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حلحول مليكة عنوانه(ا) 
 16 ضقم   7 زنقة صنه جة الط بق  8ر 

90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حلحول مليكة عنوانه(ا) 
 16 ضقم   7 زنقة صنه جة الط بق  8ر 

90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )81)5).
Iر69

STE AGEFICO SARL

INTER-INIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
INTER-INIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي نجيبة 
زنقة 88 ضقم 11 الط بق األض�صي - 

90000 طنجة املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(5(160

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( )1 فبراير  املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) هيرفي 

في ل اضثوض كريستي 8 كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر11786.
698I

TANGER CONSULTING

أمروش لوجستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

TANGER CONSULTING
ش ضع ف س زنقة مصر ضقم 9 مكرض 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
بمروش لوجستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 

العراق إق مة الصف  و املروة الط بق 
األض�صي ضقم ر1 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.106769
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( ين ير  ر0  في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) يونس الدسولي 
بص2  من  اجتم عية  حصة   500
500 حصة لف ئدة السيد (ة) سلوى 

جمعو8 بت ض0خ 19 ين ير ))0).
واكر0م  عمر  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   800
800 حصة لف ئدة السيد (ة) سلوى 

جمعو8 بت ض0خ )1 ين ير ))0).
لوديي  ضحيمو  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   100
100 حصة لف ئدة السيد (ة) سلوى 

جمعو8 بت ض0خ 19 ين ير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر87).

695I

ML EXPERTS

B&B STRATEGIC PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 B&B STRATEGIC PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي 65) ش ضع 
الزضقطوني ، الط بق 9 ، ضقم )9 . - 

0000) الداض البير ء املغرب.
توسيع نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر5ر16ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   08 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
بإض فة  الشركة  غرض  توسيع 

نش ط ث نوي:

في  والدعم  واملشوضة  الوس طة   -
املع مالت العق ض0ة. .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 6ر8195..
696I

STE AGEFICO SARL

INTER-INIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
INTER-INIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  االجتم عي حي نجيبة 
زنقة 88 ضقم 11 الط بق األض�صي - 

90000 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر11786

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(( فبراير   1( املؤضخ في 
 »INTER-INIT« الشركة من  تسمية 

. »LIVA IMMO« إلى
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 160)5).
697I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

 NORD CITY CONSULTING
)S.A.R.L (A-U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

ح2 شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، ش ضع الحر0ري، الط بق الث لت، 
ضقم )ر ، 90000، طنجة املغرب
 NORD CITY CONSULTING

S.A.R.L (A-U) شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

(في طوض التصفية)
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 7، مجمع 
ديو ديت، اق مـة نسيـم 7، الط بــق 
6، ضقـم 68، املج هدين. - 90000 

طنجة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.76985

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 دجنبر   (9 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 NORD CITY ذات الشر0ك الوحيد 
 (CONSULTING S.A.R.L (A-U
مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم وعنوا8 
مقره  اإلجتم عي 7، مجمع ديو ديت، 
 ،68 6، ضقـم  7، الط بــق  اق مـة نسيـم 
طنجة املغرب   90000  - املج هدين. 
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجتم عي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 7، مجمع 
ديو ديت، اق مـة نسيـم 7، الط بــق 6، 
ضقـم 68، املج هدين. - 90000 طنجة 

املغرب. 
و عي8:

مفيد و عنوانه(ا)  ضج ء  السيد(ة) 
املوظفي8،  تجزئة   ،16 ضقم   ،9 زنقة 
املغرب  ف س  0000ر  الدك ضات 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 799).
698I

BUREAU NAJAH

STE DIMM SAHAL RAHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

BUREAU NAJAH
ش ضع األمير موالي عبد هللا ضقم 17 
العيو8 ، 70000، العيو8 املغرب
 STE DIMM SAHAL RAHAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي حي سيدي 
محمد ش ضع الحج ز ضقم 51 العيو8 

- 70000 العيو8 املغرب .

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

19(11

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(( م ضس   (( املؤضخ في 

 STE DIMM« من  الشركة  تسمية 

 SOCIETE« إلى   »SAHAL RAHAL

. »TOWER SERVICES

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 0)9.

699I

FACE FIDUCIAIRE

TOURMEDICAL 2.0
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

09) ش ضع مصطفى املعني الط بق 

الث لث ضقم 6 ، 0ر01)، الداض 

البير ء املغرب

TOURMEDICAL 2.0 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 01) ش ضع 

مصطفي املع ني ط ) ش 9 - 0ر01) 

الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6891ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TOURMEDICAL 2.0
: املس عدة  غرض الشركة بإيج ز 

الطبية وخدمة االستش ضة.
عنوا8 املقر االجتم عي : 01) ش ضع 
مصطفي املع ني ط ) ش 9 - 0ر01) 

الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
جيرفي  مفو8  نتوتومي  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
جيرفي  مفو8  نتوتومي  السيد 
 09 كلم  داضيس  اق مة  عنوانه(ا) 
الشقة ضقم   06 طر0ق الرب ط عم ضة 
 (0000 0)عي8 السبع الداضالبير ء 

الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
جيرفي  مفو8  نتوتومي  السيد 
 09 كلم  داضيس  اق مة  عنوانه(ا) 
الشقة ضقم   06 طر0ق الرب ط عم ضة 
 (0000 0)عي8 السبع الداضالبير ء 

الداضالبير ء املغرب
عنوانه(ا)  جبوض  سميرة  السيدة 
0)عي8  ضقم   6 عم ضة  داضيس  اق مة 
 (0000 الداضالبير ء  السبع 

الداضالبير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.
700I

s1 consulting

فور براديرز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

فوض براديرز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 810 

حي النهرة اوط ط الح ج ميسوض 

50)رر ميسوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5ر1)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فوض   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

براديرز.

مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

خ صة.
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 810 

ميسوض  الح ج  اوط ط  النهرة  حي 

50)رر ميسوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة كوثر هرموش : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

00) حصة   : السيد منير هرموش 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : هرموش  جم ل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   (00  : السيدة ب ب  فتيحة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : فر0دة  هرموش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   50  : الرامي ضؤى  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   50  : وائ2  الرامي  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  هرموش  كوثر  السيدة 

اوط ط الح ج 50)رر اوط ط الح ج 

املغرب.

عنوانه(ا)  هرموش  منير  السيد 

صفرو 50)رر صفرو املغرب.

السيد جم ل هرموش عنوانه(ا) 

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب.

عنوانه(ا)  فتيحة  ب ب   السيدة 

اوط ط الح ج 50)رر اوط ط الح ج 

املغرب.

السيدة هرموش فر0دة عنوانه(ا) 

ميسوض 50)رر ميسوض املغرب.

عنوانه(ا)  ضؤى  الرامي  السيدة 

ميسوض 50)رر ميسوض املغرب.

عنوانه(ا)  وائ2  الرامي  السيد 

ميسوض 50)رر ميسوض املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هرموش  كوثر  السيدة 

اوط ط الح ج 50)رر ميسوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر5.

701I

LEADER FIN

ARD PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوف لي بي ضد اإلق مة ف لروس« 

E« الط بق الث ني املكتب )1 الداض 

بير ء، 0500)، الداض بير ء املغرب

ARD PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 188 ش ضع 

ب حم د الط بق 5 ضقم 18 بلفيدير - 

0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8887ر5

في مؤضخ  حر  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8  
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARD  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.PARTNERS
الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
املنتج ت  وتصدير  استيراد   -
واملواد واملعدات واألشي ء من بي نوع 

؛
واملعدات  املنتج ت  تسو0ق   -

بأنواعه .
- تأجير تقديم الخدمة.

املع مالت  جميع   ، بعم  وبشك2 
امل لية  بو  الصن عية  بو  التج ض0ة 
املتعلقة  العق ض0ة  بو  املنقولة  بو 
املتعلقة  بو  الشركة  غرض  بتحقيق 
بأي بغراض مم ثلة بو ذات صلة ، في 
من شأنه  ب8   ، املغرب بو في الخ ضج 

تعزز تنمية تراث الشرك ت..
عنوا8 املقر االجتم عي : 188 ش ضع 
 - بلفيدير   18 ضقم   5 ب حم د الط بق 

0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد هش م عف ش : 0رر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : السيد عبد الرحمن دوم  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
80ر حصة   : السيد حمزة ضا�صي 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  عف ش  هش م  السيد 
البير ء  الداض   0000 الشق  عي8 

املغرب.
دوم   الرحمن  عبد  السيد 
املستشفي ت  منطقة  عنوانه(ا) 

0000 الداض البير ء املغرب.

عنوانه(ا)  ضا�صي  حمزة  السيد 

الداض   0000 ديب س  ب ضى  ش ضع   7

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

دوم   الرحمن  عبد  السيد 

املستشفي ت  منطقة  عنوانه(ا) 

0000 الداض البير ء املغرب

عنوانه(ا)  ضا�صي  حمزة  السيد 

الداض   0000 ديب س  ب ضى  ش ضع   7

البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 1)00)008.

70(I

STE MONYAS

B.A.L.M TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

STE MONYAS

 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،

LAAYOUNE ،70000 املغرب

B.A.L.M TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع مكة 
عم ضة الحبوس ضفم 18 العيو8 

70000 العيو8 املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.7685

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو20   (0(( ين ير   18 املؤضخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 18 »ش ضع مكة عم ضة الحبوس ضفم 

إلى  العيو8 املغرب«   70000 العيو8 

 898 »مدينة الوحدة بلوك س ضقم 

العيو8 70000 العيو8 املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر91.

Iر70

FINANCES.NET

FIRAM ASSURANCES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 FIRAM ASSURANCES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي عي8 
الحي ة 01 عم ضة 11) الط بق األول 

،شقة )0 الصخيرات - 050)1 

الصخيرات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر588ر1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIRAM :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. ASSURANCES SARL

وسيط   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تأمين ت .

حي عي8   : عنوا8 املقر االجتم عي 
الط بق األول   (11 عم ضة   01 الحي ة 

 1(050  - الصخيرات   0( ،شقة 

الصخيرات املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

10 حصة   : السيد تب ض بدض الدين 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 990  : الحق  عبد  ب عية  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  الدين  بدض  تب ض  السيد 

ثكن ت الدضك امللكي النواصر )718) 

النواصر املغرب.

السيد ب عية عبد الحق عنوانه(ا) 

 (5 شقة   8 عم ضة  بالحسن  تجزئة 

تم ضة   1(000 تم ضة  الذهب  واد  حي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الدين  بدض  تب ض  السيد 

ثكن ت الدضك امللكي النواصر )718) 

النواصر املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 7787.

708I

FIDUCIAIRE RAKIB

VERDE GENERATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB

 N° 02 RUE ABOU INAN EL

 MARIN ، 24020، EL JADIDA

MAROC

VERDE GENERATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

املق قرة جم عة الحوز0ة - 8000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر6)19

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VERDE :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.GENERATION
الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 
من الشركة سواء لنفسه  بو ألطراف 

ث لثة في املغرب والخ ضج:
• العم2 على تركيب معدات الري 

على قطعة األضض.
• تصميم البن ء ملعدات الري على 

قطعة األضض.
الضخ  التركيب ملعدات  بعم ل   •

القي سية.
• تسو0ق السلع الزضاعية.

• دضاسة وتركيب مش ضيع الري.
• إداضة املش ضيع الزضاعية..

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 (8000  - الحوز0ة  جم عة  املق قرة 

الجديدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الح تمي  وئ م  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الح تمي  وئ م  السيدة 
السفلي  الط بق  كوهن  تجزئة   50

8000) الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الح تمي  وئ م  السيدة 
السفلي  الط بق  كوهن  تجزئة   50

8000) الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
08 ببر20  االبتدائية ب لجديدة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 7676).
705I

EXPACT PARTNERS

KOJUMP BOUSKOURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème (01

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

KOJUMP BOUSKOURA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 7 إق مة 
ضامي ٬ زنقة سبتة ، الط بق ) ،ضقم 

8 - 0000) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8597ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KOJUMP BOUSKOURA

األنشطة   : غرض الشركة بإيج ز 

الترفيهية والترو0حية.

إق مة   7  : عنوا8 املقر االجتم عي 
ضامي ٬ زنقة سبتة ، الط بق ) ،ضقم 8 - 

0000) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 KO GROUP الشركة 

 AMUSEMENT SARL : 2.000

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 KO GROUP الشركة 

عنوانه(ا)   AMUSEMENT SARL
هللا  عبد  موالي  األمير  ش ضع  زاو0ة 

 (0000  7 شقة   8 ط بق   1 عم ضة 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا ص لحي عنوانه(ا) 

الط بق   ، س ي جولف سيتي  )5ر 

 (0000 بوسكوضة   ، السفلي 

الداضالبير ء املغرب

عنوانه(ا)  البشير  يوسف  السيد 

 -  -  1( ش ضع امليزا8   ، واترلو   1810

بلجيك 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ))0)1.

706I

CABINET BADREDDINE

CLINIQUE ALBASMA
إعال8 متعدد القراضات

CABINET BADREDDINE

79) ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

ضقم 1 ، 0، مراكش املغرب

CLINIQUE ALBASMA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ض0 ض 

جوهر ) ضقم 8)1 ت ضكة - 80000 

مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

681ر11.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

:تم ضفع ضبسم ل  ضفع ضبسم  الشركة 

 1.900.000« قدضه  بمبلغ  الشركة 

 100.000.000« من  بي  دضهم« 

دضهم«   (.000.000.000« إلى  دضهم« 

إدم ج احتي طي بو بضب ح   : عن طر0ق 

بو عالوات إصداض في ضبس امل ل.

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

الى  للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20 

ضقم   ( تجزئة جوهر   : العنوا8 الت لي 

105 ت ضكة املن ضة مراكش

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
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بند ضقم *: الذي ينص على م يلي:*

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8898ر1.

707I

SANAM HOLDING

الرباط داوليز

إعال8 متعدد القراضات

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL (6

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

الرب ط داوليز »شركة املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: طر0ق 

األمير ولي العهد - - سال املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.1099

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   07 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

السيد  و  العلج  كنزة  السيدة  تعيي8 

كمتصرفي8  البلغيتي  العلوي  بن س 

جدد للشركة. 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

املص دقة على استق لة السيدة بم2 

امل زوني من مه مه  كرئيس مدير ع م، 

وتعيي8 السيد بن س العلوي البلغيتي 

كرئيس مدير ع م جديد

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

الذي ينص على  بند ضقم ال �صيء: 

م يلي: ال �صيء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (( بت ض0خ  بسال  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 80).

708I

ste imtiyaz conseils sarl

AYA TECH SOLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعودية الط بق 

االول ثقة ضقم 5 املدينة الجديدة 

ف س ، 0000ر، ف س املغرب

AYA TECH SOLAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

الزاو0ة املنزل عي8 تمكن ي صفرو - 

1000ر صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

667ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYA  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TECH SOLAR

ت جر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

معدات بو لوحة للط قة الشمسية بو 

الر0 ح.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - املنزل عي8 تمكن ي صفرو  الزاو0ة 

1000ر صفرو املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بسيس  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بسيس  يونس  السيد 
بن  السالم  عبد  موالي  زنقة   11
0000ر ف س  امشيش بوضم نة ف س 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بسيس  يونس  السيد 
بن  السالم  عبد  موالي  زنقة   11
0000ر ف س  امشيش بوضم نة ف س 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بصفرو  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ))1.
709I

CABINET COMPTABLE SAKHI

DEMINTERLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
DEMINTERLOG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1 زنقة 
سيليني حي الع ئلة الفرنسية دضب 
غلف - 80ر0) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8905ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DEMINTERLOG

 : بإيج ز  الشركة  غرض 
اللوجستيك  مج ل  في  االستش ضات 

والنق2 الوطني والدولي.
وتخز0ن  والنق2  اللوجستيك 

البر ئع.
االستيراد والتصدير والتج ضة.

زنقة   1  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
دضب  الفرنسية  الع ئلة  حي  سيليني 
غلف - 80ر0) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الغني دمراوي : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
دمراوي  الغني  عبد  السيد 
 (9( ضقم  النوضس  تجزئة  عنوانه(ا) 
الداض  ر))7)  النواصر  بوعزة  داض 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
دمراوي  الغني  عبد  السيد 
 (9( ضقم  النوضس  تجزئة  عنوانه(ا) 
الداض  ر))7)  النواصر  بوعزة  داض 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم )81977.

710I

االتق 8 للحس ب ت

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
PAUL RIQUET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

االتق 8 للحس ب ت
)18 ش ضع مراكش الط بق الث ني 
ضقم 5 ، 000)6، الن ظوض املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

 PAUL RIQUET
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املط ض 

القطعة 55 98 - 000)6 الن ظوض 

املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.18871

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 

املص دقة على :

الرحم 8  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة   500 قنج ع 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   500 بص2 

عبد الحكيم خراط بت ض0خ 8) دجنبر 

.(0(1

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 897.

711I

STE MONYAS

B.A.L.M TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

STE MONYAS

 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،

LAAYOUNE ،70000 املغرب

B.A.L.M TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مدينة 
الوحدة بلوك س ضقم 898 العيو8 

70000 العيو8 املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.7685

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير   18 في  املؤضخ 

املص دقة على :

الفت ح  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 

اجتم عية من  حصة   50 بوضخيص 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   100 بص2 

م ضس   16 بت ض0خ  لوكوتي  مصطفى 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر91.
71(I

BUREAU NAJAH

DIMM SAHAL RAHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

BUREAU NAJAH
ش ضع األمير موالي عبد هللا ضقم 17 
العيو8 ، 70000، العيو8 املغرب
DIMM SAHAL RAHAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي سيدي 
محمد ش ضع الحج ز ضقم 51 العيو8 

- 70000 العيو8 املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.19(11

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) عبد هللا الراح2 
بص2  من  اجتم عية  حصة   1.000
1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) احمد 

ايت اخراز بت ض0خ )) م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 0)9.
Iر71

La click factory sarl

نجوم 7
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

La click factory sarl
 av des FAR ، 90000، (78

TANGER MA
نجوم 7 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 61 تجزئـة 
عواطف 1 الط بق بي8 اض�صي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6069

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نجوم   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.7

إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
األفالم والفيديو والتليفز0و8

 61  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الط بق بي8 اض�صي   1 تجزئـة عواطف 

- 90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد دضي�صي العربي : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  العربي  دضي�صي  السيد 

حي السواني تجزئـة ضوبنسو8 عم ضة ) 

ط بق ) شقة 5 مكرض 90000 طنجة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  العربي  دضي�صي  السيد 

حي السواني تجزئـة ضوبنسو8 عم ضة ) 

ط بق ) شقة 5 مكرض 90000 طنجة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 560)5).

718I

SOCAGECOM SARL

شركة ترونس اريزو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

SOCAGECOM SARL
8) زنقة الشيخ شعيب الدك لي دضب 
الج مع قرب مسجد العتيق 8) زنقة 
الشيخ شعيب الدك لي دضب الج مع 

قرب مسجد العتيق، 5000)، 
خر0بكة املغرب

شركة ترونس اض0زو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  االجتم عي ضقم )) 
حي القدس 1 - خر0بكة - 5000) 

خر0بكة املغرب.
تغيير نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.8065

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(( م ضس   (1 املؤضخ في 
»االستيراد  من  الشركة  نش ط 
والتصدير« إلى »نق2 االمتعة والسلع 
عن  ني بة  املغرب  وخ ضج  داخ2 

ممتلكيه .«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 156.
715I

BUREAU NAJAH

DIMM SAHAL RAHAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

BUREAU NAJAH
ش ضع األمير موالي عبد هللا ضقم 17 
العيو8 ، 70000، العيو8 املغرب
DIMM SAHAL RAHAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي سيدي 
محمد ش ضع الحج ز ضقم 51 العيو8 

- 70000 العيو8 املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة
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ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.19(11

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في )) م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»حي سيدي محمد ش ضع الحج ز ضقم 

51 العيو8 - 70000 العيو8 املغرب« 
إلى »حي السع دة زنقة تف ض0تي العيو8 

- 70000 العيو8 املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 0)9.

716I

STE MONYAS

ste decohard
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

STE MONYAS

 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،

LAAYOUNE ،70000 املغرب

ste decohard شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي تجزئة 

الوحدة مجموعة د 19 عم ضة 
احسي8 شقة ضقم 6 العيو8 العيو8 

70000 العيو8 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5069ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

عم2   ، بعم ل صي نة االتص الت 

التركيب ت الكهرب ئية   ، كب2 اله تف 

 ، ت جر اتص الت   ، ، شبك ت اله تف 

إنش ءات ع مة   ، تصدير   ، استيراد 

خدم ت متنوعة   ، بعم ل متنوعة   ،

، تنظيف ، سالمة ، غ ب ت ، عم2 ، 

تمثي2   ، تنجيد   ، ، ع م2 لح م  طالء 

تج ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 918.

717I

HIGH EDGE CONSULTING

 TRANS CHOROUQ

CHAKKOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

 TRANS CHOROUQ

CHAKKOUR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حومة 

الكدية تمودة حي اللوحة - 000ر9 

تطوا8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1181ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.CHOROUQ CHAKKOUR

النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املدض�صي لآلخر0ن.

حومة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

000ر9   - الكدية تمودة حي اللوحة 

تطوا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شقوض  سفي 8  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  شقوض  سفي 8  السيد 
دواض بواتو جم عة الحمراء قي دة بني 

حس 8 000ر9 تطوا8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  شقوض  سفي 8  السيد 
دواض بواتو جم عة الحمراء قي دة بني 

حس 8 000ر9 تطوا8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   09 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 768.

718I

expert comptable

STE ILMAS TRANS S.N.C
شركة التر من

ح2 شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

STE ILMAS TRANS S.N.C شركة 
التر من(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تع ونية 
الفتح - قر0ة بضكم 8 - 000)6 

الن ظوض املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.15887

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   16 في  املؤضخ 
 STE ILMAS التر من  شركة  ح2 
ضبسم له   مبلغ   TRANS S.N.C
مقره   وعنوا8  دضهم   (0.000
قر0ة   - الفتح  تع ونية  اإلجتم عي 
املغرب  الن ظوض   6(000  - بضكم 8 
نتيجة ل : عدم الحصول على الدعم 

للمشروع املمول من طرف الدولة.
و حدد مقر التصفية ب تع ونية 
 6(000  - بضكم 8  قر0ة   - الفتح 

الن ظوض املغرب. 

و عي8:
السيد(ة) ف يزة بوجيع و عنوانه(ا) 
حي ب م - زنقة الدزحة - ضقم 19 - زايو 
000)6 الن ظوض املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
و  بوجيع  بسم ء  السيد(ة) 
قر0ة   - الفتح  تع ونية  عنوانه(ا) 
املغرب  الن ظوض   6(000 بضكم 8 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 0ر5.
719I

expert comptable

STE ILMAS TRANS S.N.C
شركة التر من

قف2 التصفية

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

STE ILMAS TRANS S.N.C شركة 
التر من

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : تع ونية 
الفتح - قر0ة بضكم 8 - 000)6 

الن ظوض املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.15887

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( 16 م ضس  املؤضخ في 
شركة   STE ILMAS TRANS S.N.C
 (0.000 ضبسم له   مبلغ  التر من 
اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
 - بضكم 8  قر0ة   - الفتح  تع ونية 
000)6 الن ظوض املغرب نتيجة لعدم 
للمشروع  الدعم  على  الحصول 

املمول من طرف الدولة.
و عي8:

السيد(ة) ف يزة بوجيع و عنوانه(ا) 
 -  19 ضقم   - زنقة الدوحة   - حي الب م 
زايو 000)6 الن ظوض املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
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و  بوجيع  بسم ء  السيد(ة) 
قر0ة   - الفتح  تع ونية  عنوانه(ا) 
املغرب  الن ظوض   6(00 بضكم 8 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
وفي تع ونية   (0(( م ضس   16 بت ض0خ 
 6(000  - بضكم 8  قر0ة   - الفتح 

الن ظوض املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 1ر5.
7(0I

مست منة ش مة

TRANSPORT ASSAADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

مست منة ش مة
ش ضع املسيرة ضقم )18 الط بق االول 

الن ظوض 000)6، الن ظوض املغرب
TRANSPORT ASSAADA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  االجتم عي 165 بيس 
بلوك ) بو0زازاض8 الن ظوض - 000)6 

الن ظوض املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر77ر)

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(( م ضس   07 املؤضخ في 
 TRANSPORT« تسمية الشركة من 
 TRANSPORT« إلى   »ASSAADA

. »ASSAADA NAD
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 10 م ضس 

))0) تحت ضقم 6ر.
7(1I

SOLUCIA EXPERTISE

ARMOIRE SECRETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ARMOIRE SECRETE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 11 
زنقة عز0ز بالل الط بق الخ مس, 
املع ض0ف - 0رر0) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8979ر5 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. ARMOIRE SECRETE
تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 
والخ صة  املهنية  املن سب ت 

واالحتف الت والحفالت.
 11 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
الخ مس,  الط بق  بالل  عز0ز  زنقة 
البير ء  الداض  0رر0)   - املع ض0ف 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة  السيدة منى بوعن 8 : 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : بوعن 8  ايم 8  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بوعن 8  منى  السيدة 
ش ضع  ر)  الفردوس فيال ضقم  اق مة 
الحسني  حي  بوط لب  اله دي  عبد 

0000) الداضالبير ء املغرب.
ايم 8 بوعن 8 عنوانه(ا)  السيدة 
زنقة املنصوض السعدي الط بق الت ني 
 (0000 املع ض0ف  غ سي8   7 شقة 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بوعن 8 عنوانه(ا) 
داض   (0 ضقم   1 تجزئة طم ضيس انف  

بوعزة النواصر 0000) الداضالبير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 6)8199.

7((I

LAS DONAS TRANS

L.A.F LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

LAS DONAS TRANS

 NAHJ LAKRIKOU N°324

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU

 N°324 LAAYOUNE، 70000،

LAAYOUNE املغرب

L.A.F LOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

 Bd La وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 Mecque, rue Asahel N° 02

 Laayoune - 70000 Laayoune

.Maroc

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر001).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 دجنبر   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :

امل مي  سيدي  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة   500 العلوي 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

يونيو   (1 محمد ملي8 م عيني  بت ض0خ 

.(0(1

تفو0ت السيد (ة) توفيق العي �صي 

بص2  من  اجتم عية  حصة   500

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000

يونيو   (1 محمد ملي8 م عيني  بت ض0خ 

.(0(1

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   18 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 702/2022.
Iر)7

ائتم نية النم ء

HADAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

ائتم نية النم ء
170 تجزئة االندلس ش ضع بئر انزضا8 

مكن س ، 50000، مكن س املغرب
HADAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : الحي 
السكني املدضسة الوطنية الفالحية 

سيدي سليم 8 مول الكيف 8 
))501 مكن س املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.50779
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( ين ير   (8 املؤضخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   HADAL
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
السكني  الحي  اإلجتم عي  مقره  
سيدي  الفالحية  الوطنية  املدضسة 
 501(( الكيف 8  مول  سليم 8 
مكن س املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

هدف الشركة.
و عي8:

السيد(ة) ع دل بكي ض و عنوانه(ا) 
الوطنية  املدضسة  السكني  الحي 
مول  سليم 8  سيدي  الفالحية 
املغرب  مكن س   501(( الكيف 8 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
الحي  وفي   (0(( ين ير   (8 بت ض0خ 
الفالحية  الوطنية  املدضسة  السكني 
 - الكيف 8  مول  سليم 8  سيدي 

))501 مكن س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر9.

7(8
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IML EXPERTS

MADGICS AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MADGICS AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز 

ض0 ض 61 ، تق طع ش ضع لال ي قوت 

ومصطفى املع ني ضقم 69 ، الط بق 

الث ني . - 0000) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8769ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MADGICS AGENCY

بي   •  : بإيج ز  الشركة  غرض 

تجربة سمعية  نش ط متعلق بإنش ء 

بصر0ة.

• خدمة الصوت والروء ألي نوع 

 ، ، عيد ميالد  (الزف ف  من األحداث 

متحف ، عرض بز0 ء ، إطالق منتج ، 

عرض ، إلخ.)

وضقمنة  واالتص ل  اإلعال8   •

العالم ت التج ض0ة.

شبكة  على  موقع  إنش ء   •
وتطبيق اله تف املحمول   ، اإلنترنت 

العالمة  واستراتيجية   ، والتسو0ق   ،

التج ض0ة.

الفيديو  استوديوه ت  تأجير   •

والصوض والصوت ،

االبتك ض على اللوح ت اإلعالنية   •
من  املشتقة  املنتج ت  من  وغيره  

ضسم الخرائط ،
• استيراد وتصدير املنتج ت.

• إنش ء وإنت ج وتوزيع املنتج ت ،
تخطيط لحدث،  •

• إنش ء عالمة موسيقية ،
القي م بو املش ضكة   ، وبشك2 بعم 
صن عية عملي ت  بو  بنشطة  بي   في 
منقولة  بو  م لية  بو  تج ض0ة  بو    
 ، بأي شك2 من األشك ل   ، بو عق ض0ة 
تتعلق بشك2 مب شر بو غير مب شر بهذا 
املوضوع والتي من املحتم2 ب8 تعزز 

تطو0ره بوتنفيده.
مركز   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
تق طع ش ضع لال ي قوت   ،  61 ض0 ض 
الط بق   ،  69 ومصطفى املع ني ضقم 
البير ء  الداض   (0000  -  . الث ني 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ميك ئي2 عشوض : 70 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 : السيد عم د عبد الرزاق قيس 
0ر حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ميك ئي2 عشوض عنوانه(ا) 
)1 عم ضة D2 ، ج ضدا8 دو الب ملوضي 
مراكش   ، الشم لية  النخي2   ,1

****** مراكش املغرب.
قيس  الرزاق  عبد  عم د  السيد 
 ، CYM ، (88 عنوانه(ا) بم2 8 ، ضقم

الرب ط. ****** الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميك ئي2 عشوض عنوانه(ا) 
)1 عم ضة D2 ، ج ضدا8 دو الب ملوضي 
مراكش   ***** النخي2 الشم لية   ,1

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819580.
7(5I

SANAM HOLDING

 أطلس كوربوراسيون ستوديو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL (6

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

 بطلس كوضبوضاسيو8 ستوديو 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 كم 

تم سينت، وضزازات - 85000 

وضزازات املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 55.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تعيي8   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) العلج 

كنزة كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر م ضس  االبتدائية بوضزازات بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 78).

7(6I

CABINET COMPTABLE SAKHI

جيهان للعقارات
إعال8 متعدد القراضات

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

جيه 8 للعق ضات »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: زنقة 1) 

الرقم 85 حي الحدو0ة ) عي8 الشق - 

0860)  الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

(86589

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
اإلقراض بوف ة الشر0ك السيد الظ هر 

بنداود
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
استمراض0ة الشركة عن طر0ق الوضثة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
قبول استق لة املسير الوحيد السيد 

الظ هر سفي 8
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 السيدة سعدية زضوال مسيرة 

وحيدة للشركة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 
املس هم ت  بتقديم  الشرك ء  يقوم 
زضوال  سعدية  السيدة  وهي:   

ً
نقدا

الظ هر  السيدة   ، دضهم  00.00ر6 
 ، دضهم   18500.00 الزهراء  ف طمة 
 17500.00 جيه 8  الظ هر  السيدة 
سفي 8  الظ هر  السيد   ، دضهم 
الظ هر  السيد   ، دضهم  5900.00ر 
 ، دضهم   10900.00 اللطيف  عبد 
ي سير10900.00  الظ هر  السيد 

دضهم.
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
بلف  م ئة  الشركة  ضبسم ل  يبلغ 
)100000.00) دضهم وهي مقسمة إلى 
بلف (1000) حصة بم ئة (100.00) 
دضهم للحصة ، مكتتب به  ب لك م2 ، 
مدفوعة ب لك م2 ومخصصة للشرك ء 
وهي:   ، يتن سب مع مس هم تهم  بم  
 ، حصة  ر6  السيدة سعدية زضوال 
 185 السيدة الظ هر ف طمة الزهراء 
 175 السيدة الظ هر جيه 8   ، حصة 
59ر  السيد الظ هر سفي 8   ، حصة 
حصة ، السيد الظ هر عبد اللطيف 
ي سير  الظ هر  السيد   ، حصة   109

109 حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0188)8.
7(7I
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ST(C

FLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

ST(C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC

FLAU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر ش ضع 
ميرابو، - 70ر59 مونسو8 ب ضو20 

فرنس .
إنش ء فرع ت بع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر610)1.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 8) ين ير ))0) تقرض إنش ء 
التسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
VANLAER TREATMEENT و الك ئن 
ش ضع خ لد ابن الوليد   1( ب لعنوا8 
طنجة   90000  -  8 ضقم  ر  الط بق 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

ف نلي ض ف بي 8 غزال8 ضوبرت.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )08ر.
7(8I

s1 consulting

ايطابليسمو وائل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ايط بليسمو وائ2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 79 حي 
الحرش ت اوط ط الح ج - 50)رر 

ميسوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر69

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

ايط بليسمو وائ2.

مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

خ صة .
 79 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 

حي الحرش ت اوط ط الح ج - 50)رر 

ميسوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (00  : كوتر  هرموش  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد هرموش منير : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : جم ل  هرموش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   (00  : السيدة ب ب  فتيحة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة  ر6   : وائ2  الرامي  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   6(  : الرامي ضؤى  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة هرموش فر0دة : 75 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  كوتر  هرموش  السيدة 
الح ج  حي الحرشة اوط ط   79 ضقم 

50)رر ميسوض املغرب.

عنوانه(ا)  منير  هرموش  السيد 
صفرو  ضف يف   1 بلوك   11( ضقم 

1000ر صفرو املغرب.

عنوانه(ا)  السيد هرموش جم ل 
 8 ب د ضح ل مسكيني ط بق   9 ضقم 

شقة 9 0000) الداض البير ء املغرب.

عنوانه(ا)  فتيحة  ب ب   السيدة 
الح ج  حي الحرشة اوط ط   79 ضقم 

50)رر ميسوض املغرب.
عنوانه(ا)  وائ2  الرامي  السيد 
ميسوض  50)رر  ميسوض  املسيرة  حي 

املغرب.
عنوانه(ا)  ضؤى  الرامي  السيدة 
ميسوض  50)رر  ميسوض  املسيرة  حي 

املغرب .
السيدة هرموش فر0دة عنوانه(ا) 
ميسوض  بوطيب  سيدي  الوحدة  حي 

50)رر ميسوض املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كوتر  هرموش  السيدة 
50)رر  79 حي الحرشة ميسوض  ضقم 

ميسوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  ببومل 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )5.
7(9I

fiduazizi

TRANSPORT BENCHARGUI
إعال8 متعدد القراضات

fiduazizi
ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 
عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب
 TRANSPORT BENCHARGUI
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

يعقوب املنصوض الحي االداضي عم ضة 
حيداض ضقم 8ر العيو8 - 70000 

العيو8 املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر8رر1.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (9 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1,2 ضقم  قراض 
5000 حصة من طرف  1.بيع  م يلي: 
السيد عبد هللا الديش للسيدة دينة 
استق لة السيد عبد هللا   .( فرول 

الديش و تعيي8 السيدة دينة فرول 
مسيرة للشركة ملدة غير محددة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

6.7.16: الذي ينص على  بند ضقم 
م يلي: تعدي2 النظ م االس �صي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 916/2022.
0Iر7

azzouziabdelali

 SOCIETE DOUNYA
ROKHAM

إعال8 متعدد القراضات

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE DOUNYA ROKHAM
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 7 

زنقة 8) بالد الط هالي سهب الوضد 
- - ف س املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر6559.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 نونبر   08 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تفو0ت حصص املس همة في الشركة

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
تغيير الشك2 الق نوني للشركة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 مسير جديد للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
بص2  من  حصة   500 تفو0ت  تم 

1000 إلى السيد محمد الربيكي
بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
بموجب عقد بيع الحصص بصبحت 
املسؤولية  ذات  شركة  الشركة 
ذات  شركة  عوض  املحدودة 
الشر0ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
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بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي:
الربيكي  محمد  السيد  تعيي8  تم 
السيد  إلى  ب الض فة  للشركة  مسير 
محسن سعود وذلك ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة بف س بت ض0خ 18 ين ير ))0) 

تحت ضقم 85).
1Iر7

EL ABDLAOUI BUSINESS

EL ABDLAOUI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

EL ABDLAOUI BUSINESS
61 ش ضع اللة ي قوت زاو0ة مصطفى 

املع ني الط بق ) الرقم 69 ، 
0090)، الداض البير ء املغرب

EL ABDLAOUI BUSINESS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 61 ش ضع 
اللة ي قوت زاو0ة مصطفى املع ني 
الط بق ) الرقم 69 - 0000) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8505ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ABDLAOUI BUSINESS
بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتنوعة.
61 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
املع ني  مصطفى  زاو0ة  ي قوت  اللة 
الداض   (0000  -  69 الرقم   ( الط بق 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد حسي8 العبدالوي : 1.000 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

العبدالوي  حسي8  السيد 
 (8150 عنوانه(ا) دواض ولد العس س 

البئر الجديد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
العبدالوي  حسي8  السيد 
 (8150 عنوانه(ا) دواض ولد العس س 

البئر الجديد املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819606.

I)ر7

cabinet AMSN

 SOCIETE METALGUER SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 SOCIETE METALGUER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي البطمة 
جرسيف - 5100ر جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر9))

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE METALGUER SARL AU

-بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

- تج ضة

نج ضة حديدية مختلفة.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

البطمة جرسيف - 5100ر جرسيف 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : تح جت  حكيم  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  تح جت  السيد حكيم 

5100ر  جرسيف  البطمة  حي 

جرسيف املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  تح جت  السيد حكيم 

حي البطمة جرسيف 5100ر املغرب 

املغرب

تم اإليداع الق نوني ب- بت ض0خ 01 

ببر20 ))0) تحت ضقم 98)1.

Iرر7

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

BIJOUX TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

ش ضع محمد الخ مس ضقم 18 

الط بق االول الشقة ) قصبة ت دلة 

، 58رر)، قصبة ت دلة املغرب

BIJOUX TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة زو8 
الشقة ضقم 568 بوغر0بة 50)60 
اكليم برك 8 - 00رر6 برك 8 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.6515
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(1 ببر20   06 املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   BIJOUX TRAVAUX
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
ضقم  الشقة  زو8  تجزئة  اإلجتم عي 
برك 8  اكليم   60(50 بوغر0بة   568
 : ل  نتيجة  املغرب  برك 8  00رر6   -
بنشطة  لجميع  الك م2  التشطيب 

الشركة ..
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بوغر0بة   568 ضقم  الشقة  زو8 
00رر6 برك 8   - اكليم برك 8   60(50

املغرب. 
و عي8:

 DIEGO CASTRO السيد(ة) 
 lgar outeiro و عنوانه(ا)   CAMPO
 fafian 23 27600 sarria lugo

اسب ني  كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
تجزئة زو8 الشقة ضقم 568 بوغر0بة 

50)60 اكليم برك 8
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 188.
8Iر7

gesacom maroc

ESPACE CONFIDENTIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

gesacom maroc
 av med V n 12 apprt 2 benguerir

، 43150، benguerir maroc
ESPACE CONFIDENTIAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
جن 8 الخير ضقم 7)1 ابن جر0ر - 

150ر8 ابن جر0ر املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

157ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ESPACE CONFIDENTIAL

غرض الشركة بإيج ز : مقهى .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - جر0ر  ابن   1(7 ضقم  الخير  جن 8 

150ر8 ابن جر0ر املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : البصري  ي سي8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 1000  : البصري  ي سي8  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ي سي8 البصري عنوانه(ا) 

حي الفرح ضقم 6ر1 ابن جر0ر 150ر8 

ابن جر0ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ي سي8 البصري عنوانه(ا) 

حي الفرح ضقم 6ر1 ابن جر0ر 150ر8 

ابن جر0ر املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب بن جر0ر بت ض0خ 9) م ضس 

))0) تحت ضقم )10.

5Iر7

ائتم نية ي قوت

STE JYT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية ي قوت

)) الط بق السفلي عم ضة ضقم ر) 

اشراق سكن ت منصوضت ، 00ر80، 

مراكش املغرب

STE JYT PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الحسن الث ني - 6000) سط ت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6969

في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير  1ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.JYT PRIVE

مدضسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حرة .

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

سط ت   (6000  - الث ني  الحسن 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 670  : بلحفيظ  الجياللي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

0رر   : بنسم عي2  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بلحفيظ  الجياللي  السيد 

الرقم   0( بنق سم  تجزئة  عنوانه(ا) 

8ر 6000) سط ت املغرب.

بنسم عي2  يونس  السيد 
 8 الوحدة  املحمدي  الحي  عنوانه(ا) 

ضقم 875 80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بلحفيظ  الجياللي  السيد 
الرقم   0( بنق سم  تجزئة  عنوانه(ا) 

8ر 6000) سط ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  االبتدائية بسط ت 

))0) تحت ضقم 94/22.
6Iر7

ST(C

LIGHA CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

ST(C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC

LIGHA CALL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 
شقرو8 18، طر0ق الجب2 ، الط بق 
) ضقم 11 - 90000 طنجة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

609ر11.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   17 املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) كنغمو 

نغ نو جوليوس ك بلي2 كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )ر0ر.
7Iر7

STE AGEFICO SARL

NEWYALILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش ضع عمر الخي م الط بق الث ني 

ضقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

NEWYALILA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 77/76 
زنقة الراشيدية - 90050 بصيلة 

املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.755

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(( م ضس  ر1  في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
 10.000« بي من  دضهم«   590.000«
عن  دضهم«   600.000« إلى  دضهم« 
إدم ج احتي طي بو بضب ح بو   : طر0ق 

عالوات إصداض في ضبس امل ل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 68/2022.

8Iر7

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

BEL LOGE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 0ر
20160، CASABLANCA MAROC
BEL LOGE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 

الداضالبير ء 10 زنقة الحر0ة 
الط بق الت لت شقة ضقم 5 - 0160) 

الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5)88ر5
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEL  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.LOGE INVEST
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي بشتى اشك له .
 : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الحر0ة  زنقة   10 الداضالبير ء 
الط بق الت لت شقة ضقم 5 - 0160) 

الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1(0.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
6ر  السيد حميد غالب عنوانه(ا) 
الهن ء  حي  بو0بلو  تجزئة  وليلي  زنقة 
الداضالبير ء   (0(10 الداضالبير ء 

املغرب.
عنوانه(ا)  غالب  حكيم  السيد 
ضقم داض   199 اق مة حدائق املحيط 
بوعزة البير ء ر))7) الداضالبير ء 

املغرب.
عنوانه(ا)  غالب  محسن  السيد 
ضقم داض   105 اق مة حدائق املحيط 
بوعزة البير ء ر))7) الداضالبير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
6ر  السيد حميد غالب عنوانه(ا) 
الهن ء  حي  بو0بلو  تجزئة  وليلي  زنقة 
الداضالبير ء   (0(10 الداضالبير ء 

املغرب
عنوانه(ا)  غالب  حكيم  السيد 
اق مة حدائق املحيط 1 ضقم199 داض 
بوعزة البير ء ر))7) الداضالبير ء 

املغرب
عنوانه(ا)  غالب  محسن  السيد 
105داض  ضقم  املحيط  اق مة حدائق 
بوعزة البير ء ر))7) الداضالبير ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819898.

9Iر7

FUDICAIRE ISMAILI

STE H T S M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) ضقم 07 السم ضة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
STE H T S M SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
الحسن الت ني بلوك ) ضقم )1 

السم ضة - 000)7 السم ضة املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1859

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( ببر20   01 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.000.000«
»5.000.000 دضهم« إلى »6.000.000 
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 83/2022.

780I

CABINET CC ORGA

LUXALIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إض فة تسمية تج ض0ة بو شع ض 

CABINET CC ORGA
ر زنقة محمد ب هي حي ب لمي الط بق 

) ضقم 18 املع ض0ف ، 0رر0)، 
البير ء املغرب

LUXALIGHT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 6ر ش ضع 
سيدي عبد الرحم 8 بوسيجوض - - 

الداضالبير ء املغرب.
»إض فة تسمية تج ض0ة بو شع ض«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر696رر

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرض   (0(( م ضس   0( في  املؤضخ 

إض فة شع ض تج ضي للشركة وهو:

 LUXAELEC كعالمة تج ض0ة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818770.

781I

FUDICAIRE ISMAILI

JANNAT PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تفو0ت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك ) ضقم 07 السم ضة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

JANNAT PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الفتح 

ر زنقة حوزة ضقم )8 السم ضة - 

000)7 السم ضة املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1875

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(( م ضس  1ر  في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفو0ت السيد (ة) محمد حرر0ة 

حصة اجتم عية من بص2   (0.000

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   (0.000

م ضس  1ر  بت ض0خ  محمدالمي8 فقري 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 82/2022.

78(I

FUDICAIRE ISMAILI

JANNAT PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) ضقم 07 السم ضة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
JANNAT PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الفتح 
ر زنقة حوزة ضقم )8 السم ضة - 

000)7 السم ضة املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1875

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( فبراير   16 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   8.000.000«
»000.000.) دضهم« إلى »6.000.000 
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 82/2022.
Iر78

FUDICAIRE ISMAILI

JANNAT PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) ضقم 07 السم ضة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
JANNAT PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي الفتح 
ر زنقة حوزة ضقم )8 السم ضة - 

000)7 السم ضة املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
1875
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الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تعيي8   (0(( م ضس  1ر  املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) فقري 

محمدالمي8 كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 82/2022.

788I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE COALITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

STE COALITION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
عبدالكر0م بنجلو8 ضقم )8 الط بق 
الس دس مك تب اشرف - 0000ر 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(117
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. COALITION
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النداء.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق   8( عبدالكر0م بنجلو8 ضقم 
0000ر   - اشرف  مك تب  الس دس 

ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

60ر   : السيد محمد سليم دامي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة  80ر   : لوب 8  امي8  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

00ر   : مس لتي  نصيرة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

60ر   : السيد محمد سليم دامي 

بقيمة 100 دضهم.

بقيمة  80ر   : لوب 8  امي8  السيد 

100 دضهم.

00ر   : مس لتي  نصيرة  السيدة 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

دامي  سليم  محمد  السيد 

عنوانه(ا) رر حي الر0 ض طر0ق عي8 

السمن ف س 0000ر ف س املغرب.

 01 السيد امي8 لوب 8 عنوانه(ا) 

واد ف س   11 اق مة املوحدين شقة 

ف س 0000ر ف س املغرب.

السيدة نصيرة مس لتي عنوانه(ا) 

حي هبري ايموزاض كندض صفرو 1000ر 

ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

دامي  سليم  مجمد  السيد 

عنوانه(ا) رر حي الر0 ض طر0ق عي8 

السمن ف س 0000ر ف س املغرب

 01 السيد امي8 لوب 8 عنوانه(ا) 

واد ف س   11 اق مة املوحدين شقة 

ف س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1658.

785I

rochdi conseil

 ETS ESSBAAI MOHAMED
SALEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املس عدة ضقم ر18 
العيو8 ، 70000، العيو8 املغرب
 ETS ESSBAAI MOHAMED
SALEM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 15حي 
 AV. 8القدس تجزئة 707 العيو

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 IMM. 01 N°05 LAAYOUNE

70000 العيو8 املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.7(65

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تم تحو20  08 ببر20  املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 707 تجزئة  القدس  15حي  »ضقم 
 AV. PRINCE MOULAY العيو8 
 ABDELLAH IMM. 01 N°05
العيو8   LAAYOUNE 70000
غشت قرب   (0 »ش ضع  إلى  املغرب« 
 AV. PRINCE 8مسجد القدس العيو
 MOULAY ABDELLAH IMM. 01
N°05 LAAYOUNE 70000 العيو8 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )ر9.

786I

CABINET BADREDDINE

GASTRO DEUTSH
إعال8 متعدد القراضات

CABINET BADREDDINE
79) ب مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

ضقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 GASTRO DEUTSH

»شركة املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 
الشهداء زنقة الق دسية الحي 

الشتوي - 80000 مراكش املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر)07).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   10 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
بن ء على عقد التسيير الحر املبرم بي8 
وشركة   GASTRO DEUTSH شركة 
م ضس  ر1  بت ض0خ   GASTRO DREM
017) املسج2 بمراكش في 8) م ضس 
 OR 13345 RE) ضقم  تحت   (017
العقد  تجديد  تقرض   (5650/2017
املدكوض مع نفس الشروط تم تغيير 
سنوات   10 بمدة  العقد  فقط مدة 
الى نه ية   (0(( ببر20   01 من  ابتداء 

1ر م ضس )ر0) 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم *: الذي ينص على م يلي:*
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0.

787I

BOUCHTA COMPTA

 N.G.O ) NOUVELLE ) 
GÉNÉRATION OPTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
 N.G.O ) NOUVELLE ) 

GÉNÉRATION OPTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املرس 
) تجزئة اشن د 6))ر الط بق 1 ضقم 

4A - 90000 طنجة املغرب
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تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

895ر9.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(( م ضس   11 في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفو0ت السيد (ة) اغزالة مشم ش 

بص2  من  اجتم عية  حصة   510

1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) عبد 

الفت ح الوالي بت ض0خ 11 م ضس ))0).

تفو0ت السيد (ة) اغزالة مشم ش 

890 حصة اجتم عية من بص2 890 

حصة لف ئدة السيد (ة) عبد الكر0م 

الوالي بت ض0خ 11 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 918).

788I

PACIOFIS

AC BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
مالءمة النظ م األس �صي للشركة

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

AC BTP »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 65 

ش ضع محمد بن بوجمعة الط بق 

االول - - وجدة املغرب.

»مالءمة النظ م األس �صي للشركة«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.19599

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 09 م ضس ))0)

األس �صي  النظ م  مالءمة  تقرض 

تبع   للشركة مع مقتري ت الق نو8: 

الشر0ك  قرض  الس بقة  للتعديالت 

الوحيد السيد العمراني يحي تعدي2 و 

تحيي8 الق نو8 االس �صي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 818.
789I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 GENIE TECHNOLOGIE
SMART SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 GENIE TECHNOLOGIE SMART

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 
مرس سلط 8 شقة ر الط بق 1 - 

0000) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8181ر5
 10 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GENIE :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.TECHNOLOGIE SMART SARL
 •  : بإيج ز  الشركة  غرض 

استش ضات تكنولوجي  املعلوم ت
تكنولوجي   مرافق  إداضة   •
تكنولوجي   وتدقيق  املعلوم ت 

املعلوم ت
تكنولوجي   خدم ت   •

املعلوم ت.
6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
 -  1 الط بق  ر  شقة  سلط 8  مرس 

0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : السيد حف ضي فؤاد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : االله  عبد  ضشقي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حف ضي فؤاد عنوانه(ا) دواض 

هللا  عبد  موالي  جم عة  الدعيج ت 

8000) الجديدة املغرب.

السيد ضشقي عبد االله عنوانه(ا) 

 (8000 هللا  عبد  موالي  تكني  دواض 

الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حف ضي فؤاد عنوانه(ا) دواض 

هللا  عبد  موالي  جم عة  الدعيج ت 

8000) الجديدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 10ر819.

750I

HIGH EDGE CONSULTING

RAGHADAYA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

RAGHADAYA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

 E بوس فو اق مة اليقوتة شطر

الط بق االض�صي بلوك A ضقم 8 - 

000ر9 تطوا8 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

(6(79

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( ببر20   15 املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 RAGHADAYA الوحيد  الشر0ك 

 100.000 ضبسم له   مبلغ   CASH

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

شطر  اليقوتة  اق مة  بوس فو  حي 

 -  8 ضقم   A بلوك  الط بق االض�صي   E

 : ل  نتيجة  املغرب  تطوا8  000ر9 

الشركة لم تحقق هدفه  االجتم عي.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 E شطر  اليقوتة  اق مة  بوس فو 

الط بق االض�صي بلوك A ضقم 8 املغرب 

000ر9 تطوا8 املغرب. 

و عي8:

عنوانه(ا)  و  اضبو8  اية  السيد(ة) 

ش ضع اسم ع ية مركب اليقوتة بلوك 

س ط بق 01 شقة ر0 000ر9 تطوا8 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 981.

751I

FICASUD

 MEDICAL PHARMA AFRICA

LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 MEDICAL PHARMA AFRICA

LTD شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 55 ش ضع 
محمد الخ مس عم ضة ج ك ض شقة 
ضقم رر جيليز مراكش - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
878(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (011 يوليوز   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 MEDICAL PHARMA AFRICA

.LTD
الترو0ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطبي 
املنتوج ت  وتصدير  إستيراد 

واملواد االولية الطبية.
55 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
شقة  ج ك ض  عم ضة  الخ مس  محمد 
 80000  - مراكش  جيليز  رر  ضقم 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 HAROON RASHID السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   : 100

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 HAROON RASHID السيد 
مراكش   80000 مراكش  عنوانه(ا) 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 HAROON RASHID السيد 
مراكش   80000 مراكش  عنوانه(ا) 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

011) تحت ضقم -.

75(I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

BOUNAJI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، برك 8 املغرب

BOUNAJI TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 85 
زنقة النخلة حي االندلس - 00رر6 

برك 8 املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.5607

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (019 نونبر   08 املؤضخ في 

شركة   BOUNAJI TRANSPORT

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا8  دضهم   50.000 ضبسم له  
مقره  اإلجتم عي ضقم 85 زنقة النخلة 

برك 8 املغرب  00رر6   - حي االندلس 

نتيجة لقف2 التصفية.

و عي8:
و  الح جي  ضشيد  السيد(ة) 

س 8   08970 اسب ني   عنوانه(ا) 

(ة)  كمصفي  اسب ني   دسبي  خوا8 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 85 وفي ضقم   (019 نونبر   08 بت ض0خ 

برك 8  00رر6   - النخلة حي االندلس 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   0( بت ض0خ  ببرك 8  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 2021/446.

Iر75

Spark Motors

صبارك موتورس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Spark Motors
 Lotissement karima N18 rue

cap vert ، 90000، Tanger maroc
صب ضك موتوضس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

كر0مة زنقة الراس اخرر ضقم 18 - 
Fergal.mehdi@gmail.com طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5697
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء بمختصر تسميته  : صب ضك 

موتوضس.
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وإصالح الدضاج ت.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 -  18 كر0مة زنقة الراس اخرر ضقم 
طنجة   Fergal.mehdi@gmail.com

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  فرك ل  املهدي  السيد 
Fergal.  17 ضقم  0ر  زنقة   1 برانص 
mehdi@gmail.com طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  الديب  خولة  السيدة 
الق عدة   7 عم ضة   1 اق مة لالسكينة 
Fergal. الجو0ة االولى العي يدة سال 

mehdi@gmail.com سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فرك ل  املهدي  السيد 
Fergal.  17 ضقم  0ر  زنقة   1 برانص 
mehdi@gmail.com طنجة املغرب

عنوانه(ا)  الديب  خولة  السيدة 
الق عدة   7 عم ضة   1 اق مة لالسكينة 
Fergal. الجو0ة االولى العي يدة سال 

mehdi@gmail.com سال املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر0  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم -.
758I

METROPOLE BUSINESS CENTER

OUISELSAT MINES
تعيي8 ضئيس مجلس اإلداضة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

 ، الط بقر  الزضقطوني  59ش ضع 
ضقم8 الداض البير ء ، 60ر0)، الداض 

البير ء املغرب
»شركة   OUISELSAT MINES

املس همة«
 78 االجتم عي:  مقره   وعنوا8 
 - زنقة ببو سلت األندل�صي املع ض0ف 

0رر0) الداض البير ء املغرب.
»تعيي8 ضئيس مجلس اإلداضة«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
9061ر.

اإلداضي  الع م  الجمع  إط ض  في   
املؤضخ في 8) دجنبر 017)

حم م  ايت  السيد  تعيي8  تقرض 
املهدي

شركة  إداضة  ملجلس  ضئيس  
OUISELSAT MINES

بت ض0خ: 8) دجنبر 017)
له  املخولة  الصالحي ت  وتتمث2 
فيم  يلي: تولي إداضة الشركة وتمثيله  

في عالق ته  مع األغي ض
بجهزة  سير  حسن  على  السهر 
الشركة و التحقق من بداء املتصرفي8 

مله مهم
األعم ل  جميع  على  التوقيع 
املتعلقة ب لشركة وجميع االلتزام ت 

التي تحم2 اسمه 
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ين ير 018) تحت ضقم 00658098.

755I

MON COMPTABLE SARL

MAACHI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
0) زنقة سجلم سة ، 60000، 

وجدة املغرب
 MAACHI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي تجزئة البست 8 ر قطعة 
ضقم إ116 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر91ر
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MAACHI IMPORT EXPORT
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

والتصدير-تصنيع االفرشة .
الحي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
قطعة  ر  البست 8  تجزئة  الصن عي 

ضقم إ116 - 60000 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد مع �صي محمد : 800 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (00  : ابراهيم  الهاللي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  مع �صي  السيد 

وجدة 60000 وجدة املغرب.

عنوانه(ا)  براهيم  الهاللي  السيد 

وجدة 60000 وجدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  مع �صي  السيد 

وجدة 60000 وجدة املغرب

عنوانه(ا)  براهيم  الهاللي  السيد 

وجدة 60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9ر8.

756I

BOUCHTA COMPTA

 N.G.O ) NOUVELLE ) 
GÉNÉRATION OPTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

 N.G.O ) NOUVELLE ) 

GÉNÉRATION OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املرس 

) تجزئة اشن د 6))ر الط بق 1 ضقم 

4A - 90000 طنجة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

895ر9.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تعيي8   (0(( م ضس   11 املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) الوالي 

عبد الفت ح كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 918).

757I

فيد بيست كونسيلتي8

DAMO PRODUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي8
حي السع دة ش ضع موالي اسم عي2 
زنقة برك 8 ضقم 01 الط بق االول ، 

70000، العيو8 املغرب
DAMO PRODUITS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 185 
حي النهرة املر�صى - 70000 العيو8 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
80877

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAMO :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.PRODUITS
 . مقهى   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم 
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 185 
العيو8   70000  - حي النهرة املر�صى 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد هش م دضاز : 1.000 حصة 

بقيمة 10 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  دضاز  هش م  السيد 
تجزئة 88ر بلوك د) ضقم 08 70000 

العيو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  دضاز  هش م  السيد 

تجزئة 88ر بلوك د) ضقم 08 70000 

العيو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )1ر.

758I

SOMLAKO

 LES GRANDS PROJETS DU

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

SOMLAKO

الرقم 5ر ش ضع الحر0ة اسفي اسفي، 

86000، اسفي املغرب

 LES GRANDS PROJETS DU

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

ي سمي8 عم ضة ف الشقة ضقم 5) 

املدينة الجديدة - 8600 اسفي 

املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8675

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :

محمد  خلي2  (ة)  السيد  تفو0ت 

حصة اجتم عية من بص2   10.(90

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   10.(90

لخص �صي مصطفى بت ض0خ 17 فبراير 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )9).

759I
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BUREAU DE LIBRE COMPTE

كويك ترانس االدري�صي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU DE LIBRE COMPTE
FES FES، 30000، FES MAROC

كو0ك ترانس االدضي�صي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1) ش ضع 
الكونغو مونفليري الط بق األض�صي 

ف س - 000000 ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
70817

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كو0ك   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ترانس االدضي�صي .
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نق2 البر ئع ب لسي ضات
مق ول النق2 لآلخر0ن

• مق ول نق2 الرك ب ب لسي ضات
لألمتعة  الدولي  النق2  مق ول   •

والطرود بواسطة السي ضات
الدولية-االستيراد  التج ضة   •

والتصدير-
• ت جر بمبال8 متنوع.

1) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
األض�صي  الط بق  مونفليري  الكونغو 

ف س - 000000 ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عز الدين عزامي اإلدضي�صي 
 RES PARC BAT E2APP عنوانه(ا) 
 15 CALDANICICIA 20167
 SORROLA CARCOPINO . 20167

.CARCOPINO FRANCE
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين عزامي اإلدضي�صي 
 RES PARC BAT E2APP عنوانه(ا) 
 15 CALDANICICIA 20167
 SORROLA CARCOPINO . 20167

CARCOPINO FRANCE
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة بف س بت ض0خ 06 ين ير ))0) 

تحت ضقم 88.

760I

LAHJOUJICAPITAL

ALYI FONCIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LAHJOUJICAPITAL
 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،
CASABLANCA MAROC

ALYI FONCIÈRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر1 زنقة 

احمد املج طي ط بق 1 ضقم 8 
املع ض0ف - 0850) الداضالبير ء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر50)ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALYI  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. FONCIÈRE

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

. Promotion immobilière

ر1   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 8 ضقم   1 زنقة احمد املج طي ط بق 

الداضالبير ء   (0850  - املع ض0ف 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

10.000.000 دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لشكر  الكر0م  عبد  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة لين  زنقة 1) ضقم05 

الداضالبير ء   (0580 مومن  سيدي 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

لشكر  الكر0م  عبد  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة لين  زنقة 1) ضقم05 

الداضالبير ء   (0580 مومن  سيدي 

املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم -.

761I

S.H EXPERTISE

 GUTH PLAZZIAC
 PRESTATIONS POUR

L’INDUSTRIE GPPI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 GUTH PLAZZIAC PRESTATIONS

POUR L’INDUSTRIE GPPI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 
سمية إق مة شهرزاد ر ط بق 5 ضقم 
)) النخي2 - 0ر01) الداض البير ء 

املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
89)99ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   (5 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

بالز0 ك سمو20 كمسير آخر
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 8)00)8.
76(I

COMPTAFFAIRES

VERIT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
VERIT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : زاو0ة 
ش ضع املق ومة و ش ضع فلسطي8 

عم ضة 8)) الط بق 1 ضقم 1 
املحمدية - 0800) املحمدية املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.7861
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(1 دجنبر   (1 في  املؤضخ 
ذات  شركة   VERIT TRANS ح2 
ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا8  دضهم   10.000
اإلجتم عي زاو0ة ش ضع املق ومة و ش ضع 
فلسطي8 عم ضة 8)) الط بق 1 ضقم 1 
0800) املحمدية املغرب   - املحمدية 
النش ط  استمراض  لصعوبة  نتيجة 

التج ضي.
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و عي8:

و  الكنوني  يحيى  السيد(ة) 
بن   18 ضقم  ر  نجمة  حي  عنوانه(ا) 

بن سليم 8 املغرب  000ر1  سليم 8 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زاو0ة  وفي   (0(1 دجنبر   (7 بت ض0خ 

ش ضع املق ومة و ش ضع فلسطي8 عم ضة 
 - املحمدية   1 ضقم   1 الط بق   ((8

000ر1 بن سليم 8 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 06 ببر20 

))0) تحت ضقم )66.

Iر76

le partenaire fiscal

 HITEK LOGISTIC 
MOROCCO ZDC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

le partenaire fiscal

89 ش ضع عمر الخط ب ط بق ر ضقم 

6 عم ضة البركة، 90000، طنجة 

املغرب

 HITEK LOGISTIC MOROCCO 

ZDC شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ملتقى 
ش ضع محمد الخ مس و زنقة فيكتوض 

هوغو ,املكتب ضقم 88,الط بق 9 - 

90000 طنجة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

7ر901.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تعيي8   (0(( 11 فبراير  املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) كوطي 
ضيش ضد كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51885).

768I

 MOGADOR موك دوض بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

 EL AZIZA العزيزة نيكوص
NEGOCE

إعال8 متعدد القراضات

موك دوض بسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم ) حي ب ب دك لة ش ضع واد 
املخ ز8 الشقة ضقم ر ب لط بق 

الث ني الصو0رة الصو0رة، 88000، 
الصو0رة املغرب

 EL AZIZA العز0زة نيكوص
NEGOCE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: املح2 
التج ضي الك ئن بمركز جم عة 

املواض0د إقليم الصو0رة - 88000 
الصو0رة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.5107
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 
م يلي: تفو0ت حصص: تفو0ت 1000 
التي  الحصص  مجموع  بي   ، حصة 
املتوك2  عز0زة   : السيدة  تمتلكه  
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 
عبد   : السيد  لف ئدة   ،N284465
لبط قة  الح م2  العبي2  الع طي 

N164116 التعر0ف الوطنية
على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
م يلي: استق لة السيدة عز0زة املتوك2 
للشركة وتعيي8  من مه مه  كمسيرة 
مسير  العبي2  الع طي  عبد  السيد 

جديد للشركة 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
الذي  و6:   7 ضقم  امل دة  ضقم  بند 
الشركة  ضبسم ل  م يلي:  على  ينص 
 1000 الى  مقسم  دضهم   100000
للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 

يمتلكه  السيد عبد الع طي العبي2

الذي   :  18 ضقم  امل دة  ضقم  بند 
ينص على م يلي: يسر الشركة ملدة غير 

محددة السيد عبد الع طي العبي2 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصو0رة بت ض0خ )) م ضس 

))0) تحت ضقم 101.
765I

Cabinet Comptable Marzofid

STE NACOVAW SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
STE NACOVAW SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 
ضقم 9 الط بق الث لث شقة ضقم 

)1 إق مةالبركة تيكيو0ن - 80650 
بغ دير املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.88589
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(1 شتنبر   (0 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.000.000«
 1.100.000« إلى  دضهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   (5 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 0)1091.
766I

مكتب املح سبة

STE E.S.P.C
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة
طر0ق العرائش عم ضة بجعو8 ضقم 
7 الط بق الث ني القصر الكبير ، 

150)9، القصر الكبير املغرب
STE E.S.P.C شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األول حي املسيرة الخرراء ش ضع 
الشه مة ضقم 10 القصر الكبير - 
150)9 القصر الكبير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
رررر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.E.S.P.C
األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 
و  -االستيراد  البن ء   - املختلفة 

التصدير .
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع  الخرراء  املسيرة  حي  األول 
 - الكبير  القصر   10 ضقم  الشه مة 

150)9 القصر الكبير املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الصي ضي  بيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : الصي ضي  بيوب  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الصي ضي عنوانه(ا)  بيوب  السيد 
ش ضع الشه مة  حي املسيرة الخرراء 
150)9 القصر  8 القصر الكبير  ضقم 

الكبير املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الصي ضي عنوانه(ا)  بيوب  السيد 

ش ضع الشه مة  حي املسيرة الخرراء 

150)9 القصر  8 القصر الكبير  ضقم 

الكبير املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم ر1).

767I

HIGH EDGE CONSULTING

FOODPOINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

FOODPOINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الحسن الت ني مك تب النخي2 ضقم 

6 - 000ر9 تطوا8 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(8505

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 15 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 FOODPOINT الوحيد  الشر0ك 

مبلغ ضبسم له  50.000 دضهم وعنوا8 

الحسن  ش ضع  اإلجتم عي  مقره  

الت ني مك تب النخي2 ضقم 6 - 000ر9 

تطوا8 املغرب نتيجة ل : الشركة لم 

تحقق هدفه  االجتم عي.

ش ضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 6 الحسن الت ني مك تب النخي2 ضقم 

- 000ر9 تطوا8 املغرب. 

و عي8:

محمد  بن  سليم 8   السيد(ة) 

و عنوانه(ا) هولندا 000ر9 امستردام 

هولندا كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
العقود تبليغ  مح2  و   املخ برة 

 و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (( االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 877.

768I

ض0دكوم

STORAGELOAD LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ض0دكوم
10 زنقة عقبة بن ن فع برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب
storageload logistics شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 805 

تجزئة االصالح زنقة الداخلة بن 
احمد - 6500) بن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
6965

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.storageload logistics
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع.
 805  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
بن  الداخلة  زنقة  االصالح  تجزئة 

احمد - 6500) بن احمد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد محمد امي8 ترابي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد امي8 ترابي عنوانه(ا) 

805 تجزئة االصالح زنقة الداخلة بن 

احمد 6500) ابن احمد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد امي8 ترابي عنوانه(ا) 

805 تجزئة االصالح زنقة الداخلة بن 

احمد 6500) ابن احمد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  االبتدائية بسط ت 

))0) تحت ضقم 92/22.

769I

 MOGADOR موك دوض بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ste grouna شركة كرونا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موك دوض بسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم ) حي ب ب دك لة ش ضع واد 

املخ ز8 الشقة ضقم ر ب لط بق 

الث ني الصو0رة الصو0رة، 88000، 

الصو0رة املغرب

شركة كرون  ste grouna شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 ضقم 

17 جم عة امكراد اقليم الصو0رة - 

88000 الصو0رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6069

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 يونيو   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. ste grouna  كرون
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

األشغ ل املختلفة بو البن ء 
بيع مستلزم ت املكتب

ت جر بصفة ع مة .
عنوا8 املقر االجتم عي : املح2 ضقم 
 - جم عة امكراد اقليم الصو0رة   17

88000 الصو0رة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بخشخوش  جم ل  السيد 
الصو0رة  سميمو  مركز  عنوانه(ا) 

88000 الصو0رة املغرب.
بخشخوش  يوسف  السيد 
الصو0رة  سميمو  مركز  عنوانه(ا) 

88000 الصو0رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بخشخوش  جم ل  السيد 
الصو0رة  سميمو  مركز  عنوانه(ا) 

88000 الصو0رة املغرب
بخشخوش  يوسف  السيد 
الصو0رة  سميمو  مركز  عنوانه(ا) 

88000 الصو0رة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصو0رة بت ض0خ 16 م ضس 

))0) تحت ضقم 90.
770I

STE FSMC SARL AU

STE ABTN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc
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STE ABTN SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

الش فعي ميدلت - 50ر58 ميدلت. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

151ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. ABTN SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : * مق ول في 

األشغ ل املختلفة بو البن ء

 * تركيب بجهزة التدفئة املركز0ة 

ومكيف ت الهواء * مف وض 
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ميدلت.  50ر58   - ميدلت  الش فعي 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 10.000  : السيد احمد بن كيرا8 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد احمد بن كيرا8 عنوانه(ا) 
50ر58  ميدلت  الش فعي  زنقة 

ميدلت. املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بن كيرا8 عنوانه(ا) 
50ر58  ميدلت  الش فعي  زنقة 

ميدلت. املغرب.

تم اإليداع الق نوني ب- بت ض0خ 05 
ببر20 ))0) تحت ضقم 98/2022.

771I

AMINE HISSABAT

AMINE HISSABAT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

AMINE HISSABAT
 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA
MAROC

 AMINE HISSABAT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 897ر 
حي املغرب العربي تم ضة - 0)0)1 

تم ضة املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تم تحو20  01 ببر20  املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
897ر حي املغرب العربي تم ضة  »ضقم 
»تم ضة  إلى  املغرب«  تم ضة   1(0(0  -
شقة   6 ش ضع ط ضق ابن ز0 د عم ضة 

ضقم ) - 0)0)1 تم ضة املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 557ر)1.
77(I

املحمدية لإلستش ضة و الخبرة

امال بارتنر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

املحمدية لإلستش ضة و الخبرة
ش ضع املق ومة ضقم 1 حي الوحدة 
الط بق ) مكتب ضقم ر ، 8800)، 

املحمدية املغرب
ام ل ب ضتنر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 119 ش ضع 
امي2 زوال - 00ر0) الداض البير ء 

املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.118775

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تم تعيي8  )0 دجنبر  املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) مرتجي 

لطيفة كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 8)8185.

Iر77

AMINE HISSABAT

ELBA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

ح2 شركة

AMINE HISSABAT

 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA

MAROC

ELBA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تم ضة 

سكتوض 8 ضقم ر15 حي املغرب 

العربي - 0)10 تم ضة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.10((69

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

0)0) تقرض ح2  10 فبراير  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ELBA SARL AU الوحيد  الشر0ك 

مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم وعنوا8 

مقره  اإلجتم عي تم ضة سكتوض 8 ضقم 

ر15 حي املغرب العربي - 0)10 تم ضة 

املغرب نتيجة ل : غي ب االنشطة.

تم ضة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سكتوض 8 ضقم ر15 حي املغرب العربي 

- 0)10 تم ضة املغرب. 

و عي8:
البه ج  يوسف   السيد(ة) 
و عنوانه(ا) تم ضة سكتوض 8 ضقم ر15 
حي املغرب العربي 0)10 تم ضة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (0 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 69))10.
778I

 MOGADOR موك دوض بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كوتس فيالج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

موك دوض بسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم ) حي ب ب دك لة ش ضع واد 
املخ ز8 الشقة ضقم ر ب لط بق 

الث ني الصو0رة الصو0رة، 88000، 
الصو0رة املغرب

كوتس فيالج شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مس كنة 
لدى شركة »فيالج دونكي » الك ئن 
مقره  ب ملنزل الك ئن بدواض الرهر 
جم عة بكرض إقليم الصو0رة - 

88000 الصو0رة املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر571.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 9) م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»فيالج دونكي  »مس كنة لدى شركة 
الك ئن مقره  ب ملنزل الك ئن بدواض   «
الرهر جم عة بكرض إقليم الصو0رة 
- 88000 الصو0رة املغرب« إلى »املنزل 
بكرض  جم عة  الرهر  بدواض  الك ئن 
الصو0رة   88000  - الصو0رة  إقليم 

املغرب«.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
06 ببر20  االبتدائية ب لصو0رة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر11.

775I

cherkaouaudit

PARA JOY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
PARA JOY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

يوسف إبن بطوطة،مول »R« مح2 
ضقم 5).19 - 90000 طنجة اململكة 

املغربية 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
90171

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (018 يونيو   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. JOY
تسو0ق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت شبه الدوائية.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مح2   »R« يوسف إبن بطوطة،مول 
90000 طنجة اململكة   -  19.(5 ضقم 

املغربية .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيدة الكص خديجة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة الكص خديجة عنوانه(ا) 
اململكة  طنجة   90000 طنجة 

املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الكص خديجة عنوانه(ا) 
طنجة 90000 طنجة اململكة املغربية 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

018) تحت ضقم 05886).
776I

ISDM CONSULTING

SDE Safety
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو8 املغرب
SDE Safety شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة زموض 
ضقم 187 حي الوحدة )0 الشقة 01 

العيو8 - 70000 العيو8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
80999

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SDE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.Safety

و  االمن   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الحراسة.

عنوا8 املقر االجتم عي : زنقة زموض 
 01 الشقة   0( 187 حي الوحدة  ضقم 

العيو8 - 70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيدة سكينة املوس وي : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املوس وي  سكينة  السيدة 
حي   178 ضقم  زموض  زنقة  عنوانه(ا) 
العيو8   70000 العيو8   0( الوحدة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املوس وي  سكينة  السيدة 
حي   178 ضقم  زموض  زنقة  عنوانه(ا) 
العيو8   70000 العيو8   0( الوحدة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 905/2022.

777I

فيد بيست كونسيلتي8

HEAAL ELEC INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي8
حي السع دة ش ضع موالي اسم عي2 
زنقة برك 8 ضقم 01 الط بق االول ، 

70000، العيو8 املغرب
HEAAL ELEC INGENIERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 80ر 

تجزئة املستقب2 - 70000 العيو8 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1ر809

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HEAAL :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.ELEC INGENIERIE

غرض الشركة بإيج ز : دضاس ت و 

اشغ ل الكهرب ء .......

80ر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
العيو8   70000  - املستقب2  تجزئة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 (00  : ميسترو  حسن  السيد 

حصة بقيمة 0.000) دضهم للحصة .

السيد ايوب ميسترو : 00) حصة 

بقيمة 0.000) دضهم للحصة .

00) حصة   : السيدة اية ميسترو 

بقيمة 0.000) دضهم للحصة .

السيدة لين  ميسترو : 00) حصة 

بقيمة 0.000) دضهم للحصة .

 (00  : الش طبي  السيدة الخنس ء 

حصة بقيمة 0.000) دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ميسترو  السيد حسن 

حي السالم قط ع 9 عم ضة املن ض عم ضة 
العيو8   70000 سال   ( شقة   1(

املغرب.

عنوانه(ا)  ميسترو  ايوب  السيد 

حي السالم قط ع 9 عم ضة املن ض عم ضة 
العيو8   70000 سال   ( شقة   1(

املغرب.

السيدة اية ميسترو عنوانه(ا) حي 

السالم قط ع 9 عم ضة املن ض عم ضة )1 

شقة ) سال 70000 العيو8 املغرب.

السيدة لين  ميسترو عنوانه(ا) حي 

السالم قط ع 9 عم ضة املن ض عم ضة )1 

شقة ) سال 70000 العيو8 املغرب.
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الش طبي  الخنس ء  السيدة 
 1( ضقم  العم ضة   ( ضقم  عنوانه(ا) 
 70000 سال  السالم  حي   09 قط ع 

العيو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ميسترو  ايوب  السيد 
حي السالم قط ع 9 عم ضة املن ض عم ضة 
العيو8   70000 سال   ( شقة   1(

املغرب
تم اإليداع الق نوني ب- بت ض0خ 0ر 

م ضس ))0) تحت ضقم 858/2022.
778I

FOR NEGOCE

 TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE RIMAL

ASSAHRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

FOR NEGOCE
ش ضع مكة زنقة السرو عم ضة ضقم 

65 شقة ضقم 01 العيو8. ش ضع مكة 
زنقة السرو عم ضة ضقم 65 شقة 

ضقم 01 العيو8.، 70000، العيو8 
املغرب

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
RIMAL ASSAHRA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  االجتم عي حي عالل 

بن عبد هللا - 71000 بوجدوض 
املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.19685
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( فبراير   (8 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
بيع املواد الغدائية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 800/2022.
779I

R negoce

R NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

R negoce
عم ضة 0ر الشقة 8 زنقة موالي 

احمد الوكيلي حس 8 الرب ط
R NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
و عنوا8 مقره  االجتم عي.

عم ضة 0ر الشقة 8 زنقة موالي 
احمد الوكيلي حس 8 الرب ط

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5ر9ر15.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تحو20   (0(( ين ير   05 املؤضخ في 
الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )ر)1.

780I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

META S&F
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
»META S&F«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
85)رر5

في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية 
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 META« :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.»S&F
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

تسييروتتبع بوضاش وبعم ل البن ء.
75 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
انف ، كلوس دبروفنس، ط بق 9 شقة 

ضقم ب 108الداض البير ء 
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي 
السيد محند نبكي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء
حي  عنوانه :  نبكي  محند  السيد 
تيكو0ن   88 ضقم  ف  بلوك  الز0تو8 

اك دير املغرب
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة 
حي  عنوانه  نبكي  محند  السيد 
تيكو0ن   88 ضقم  ف  بلوك  الز0تو8 

اك دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ء  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

تحت ضقم 6696

781I

املحمدية لإلستش ضة و الخبرة

امال بارتنر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

املحمدية لإلستش ضة و الخبرة
ش ضع املق ومة ضقم 1 حي الوحدة 
الط بق ) مكتب ضقم ر ، 8800)، 

املحمدية املغرب
ام ل ب ضتنر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 119 ش ضع 
امي2 زوال - 00ر0) الداض البير ء 

املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
118775

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 دجنبر   0( في  املؤضخ 

املص دقة على :

كوضتي  حمزة  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة  ررر 

1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) من ل 

برادة بت ض0خ 01 ين ير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 8)8185.

78(I

CAF MANAGEMENT

IN&UP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 7ر الرقم 17 حي الهن ء ، 

10)0)، الداض البير ء املغرب

IN&UP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 180 

ش ضع محمد سجلم �صي اق مة 

س مي الط بق االول - 10)0) الداض 

البير ء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

50815ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

مبلغ   IN&UP ذات الشر0ك الوحيد 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

ش ضع محمد   180 مقره  اإلجتم عي 
سجلم �صي اق مة س مي الط بق االول 

- 10)0) الداض البير ء املغرب نتيجة 

ل : إنعدام األنشطة للشركة.

 180 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ش ضع محمد سجلم �صي اق مة س مي 

الط بق االول - 10)0) الداض البير ء 

املغرب. 
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و عي8:
بوش ضب سمية   السيد(ة) 

 1 ضقم  سكو0ة  تجزئة  عنوانه(ا)  و   
الحي  بوط لب  اله دي  عبد  ش ضع 
البير ء  الداض   (0(10 الحسني 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819988.

Iر78

مكـتـب الخبـرة الغ لـي

KALTOUME IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكـتـب الخبـرة الغ لـي
9ر, ش ضع محمد الخ مس البيرـ ء ، 

0000)، الداضالبير ء املغرب
KALTOUME IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 105 

تق طع مصطفى املع ني و11 ين ير، 
الط بق ر0 شقة 16 - 0000) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر98)ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.KALTOUME IMMO

بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البن ء.

 105  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ين ير،  املع ني و11  تق طع مصطفى 
الداض   (0000  -  16 ر0 شقة  الط بق 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : احدو  كلثوم  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة كلثوم احدو عنوانه(ا) 9ر 
 (0000 انف   الخ مس  محمد  ش ضع 

الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كلثوم احدو عنوانه(ا) 9ر 
 (0000 انف   الخ مس  محمد  ش ضع 

الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 68رر81.
788I

global compta et conseils

 THE FIRST BUSINESS
INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو0ت حصص

global compta et conseils
10,ش ضع ابن تومرت الط بق الث ني ، 

90000، طنجة املغرب
 THE FIRST BUSINESS INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املجمع 
الحسني بلوك ط) سلم رضقم 9 - 

90000 طنجة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.905(1

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 يونيو   11 في  املؤضخ 

املص دقة على :

اديدض  عثم 8  (ة)  السيد  تفو0ت 
 50 بص2  من  اجتم عية  حصة   (5
هللا  عبد  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

اديدض بت ض0خ 11 يونيو 1)0).
تفو0ت السيد (ة) الحفي 8 ع ئشة 
 50 بص2  من  اجتم عية  حصة   (5
حصة لف ئدة السيد (ة) امينة اديدض 

بت ض0خ 06 غشت 019).
تفو0ت السيد (ة) الحفي 8 ع ئشة 
 50 بص2  من  اجتم عية  حصة   (5
حصة لف ئدة السيد (ة) شيم ء اديدض 

بت ض0خ 06 غشت 019).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم )876.
785I

FIDU.ECO

 FREE TRADE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

FIDU.ECO
170 ش ضع ف س اق مة نسر0ن 
الط بق االول ضقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
 FREE TRADE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 170 ش ضع 

ف س اق مة نسر0ن الط بق االول 
ضقم 6 طنجة 170 ش ضع ف س اق مة 
نسر0ن الط بق االول ضقم 6 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.77015

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تقرض ح2  01 دجنبر  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 FREE TRADE IMPORT EXPORT
دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ 
170 ش ضع  وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 
االول  الط بق  نسر0ن  اق مة  ف س 
170 ش ضع ف س اق مة  6 طنجة  ضقم 
طنجة   6 ضقم  االول  الط بق  نسر0ن 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

العم2.

 170 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الط بق  نسر0ن  اق مة  ف س  ش ضع 

 90000 طنجة املغرب   6 االول ضقم 

طنجة املغرب. 

و عي8:

و  الدغيري  محمد  السيد(ة) 

90ر  ضقم  لينة  تجزئة  عنوانه(ا) 

(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

170 ش ضع ف س اق مة نسر0ن الط بق 

االول ضقم 6 طنجة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7ر5)5).

786I

AL HISBA FISC 

BATIPURE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 BATIPURE

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة ز0ن 

السالم ر الرقم 7ر الط بق االض�صي 

سيدي البرنو�صي - 0800)

 الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8105ر5
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BATIPURE

: -االنع ش  غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.

عنوا8 املقر االجتم عي : تجزئة ز0ن 

الط بق االض�صي  7ر  الرقم  ر  السالم 

الداض   (0800  - البرنو�صي  سيدي 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد تومير هش م : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هش م  تومير  السيد 

اق مة البدضعم ضة 1 ضقم 18 مجموعة 

الداض   (0800 البرنو�صي   9 سكنية 

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هش م  تومير  السيد 

اق مة البدضعم ضة 1 ضقم 18 مجموعة 

الداض   (0800 البرنو�صي   9 سكنية 

البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819191.

787I

SAGASUD

ELGHELLAOUI PESCADO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
ش ضع االمير موالي عبد هللا ضقم ر) 
 LAAYOUNE، 70000، 8العيو

LAAYOUNE املغرب
 ELGHELLAOUI PESCADO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 707 
حي القدس ش ضع الشر0ف امز0 8 
ضقم 66 (بقعة ضقم 81ر) العيو8 - 

70000 العيو8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7ر807

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ELGHELLAOUI PESCADO
م   ك2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
والنق2  والنق2  السمك  ببيع  يتعلق 
لحس ب الغير، تج ضة ع مة، االستيراد 

والتصدير.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الشر0ف  ش ضع  القدس  حي   707
81ر)  ضقم  (بقعة   66 ضقم  امز0 8 

العيو8 - 70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الغالوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغالوي عنوانه(ا)  السيد محمد 

الصو0رة  اقرمود  امحمد  ايت  دواض 

88000 الصو0رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغالوي عنوانه(ا)  السيد محمد 

الصو0رة  اقرمود  امحمد  ايت  دواض 

88000 الصو0رة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   15 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 708/2022.

788I

le partenaire fiscal

 HITEK LOGISTIC
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي8 مسير جديد للشركة

le partenaire fiscal

89 شلرع عمر الخط ب ط بق ر ضقم 

6 عم ضة البركة، 90000، طنجة 

املغرب

 HITEK LOGISTIC MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

اللوجستية الحرة,املكتب 

7 ,الرصيف ),القطعة 180 

,ميدهوب,قصر املج ز ,إقليم طنجة 

فحص انجرة,والية طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8878.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تم تعيي8  16 يوليوز  املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد(ة) كوطي 
ضيش ضد كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51886).

789I

CAB ADVICE

CHIBENHAM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ADVICE
ش ضع محمد الخ مس عم ضة ضقم 
188 الط بق األول شقة ضقم ) ، 

16000، سيدي ق سم املغرب
CHIBENHAM TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي توطي8 

عم ض ضقم 188 اق مة ضقم ) الط بق 1 
ش ضع محمد الخ مس سيدي ق سم 
سيدي ق سم 16000 سيدي ق سم 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر91)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHIBENHAM TRAVAUX
بعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة.
توطي8   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق   ( اق مة ضقم   188 عم ض ضقم 
1 ش ضع محمد الخ مس سيدي ق سم 
سيدي ق سم   16000 سيدي ق سم 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : السيد عبد النبي بن حمو 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : الوه ب شبة  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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حمو  بن  النبي  عبد  السيد 

تيوك   ب ب  تيوك   ب ب  دواض  عنوانه(ا) 

 SIDI  16000 ق سم  سيدي  ز0راضة 

KACEM املغرب.

شبة  الوه ب  عبد  السيد 

تيوك   ب ب  تيوك   ب ب  دواض  عنوانه(ا) 

 SIDI  16000 ق سم  سيدي  ز0راضة 

KACEM املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حمو  بن  النبي  عبد  السيد 

تيوك   ب ب  تيوك   ب ب  دواض  عنوانه(ا) 

 SIDI  16000 ق سم  سيدي  ز0راضة 

KACEM املغرب

شبة  الوه ب  عبد  السيد 

تيوك   ب ب  تيوك   ب ب  دواض  عنوانه(ا) 

 SIDI  16000 ق سم  سيدي  ز0راضة 

KACEM املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 االبتدائية بسيدي ق سم بت ض0خ 

ببر20 ))0) تحت ضقم 87.

790I

MGT CONSULTING

MONDIAL FRESH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MGT CONSULTING

 JNANE ERRAHMA GRP 4

 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2

 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MONDIAL FRESH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 

9 شقة 86 ب حي موالي ضشيد - 

00)0) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5((709

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MONDIAL FRESH
النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي لسلع.
 9 عم ضة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
شقة 86 ب حي موالي ضشيد - 00)0) 

الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : نبي2  عص مي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  نبي2  عص مي  السيد 
بنفرس   (((610 ستلنلتال8  فرنس 

بلجيك .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نبي2  عص مي  السيد 
بنفرس   (((610 ستلنلتال8  فرنس 

بلجيك 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

نونبر 1)0) تحت ضقم 800671 .
791I

bemultico بيمولتيكو

AAA.OU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
ضقم 106 شقة ضقم 01 الز0تو8 

املعركة -مكن س ، 50060، مكن س 
مكن س

AAA.OU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي كراج في 

دواض ايت زوك  ضاس اجري الح جب - 

)ر510 الح جب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55567

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

AAA.  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.OU

غرض الشركة بإيج ز : الالشغ ل 

املختلفة او البن ء.

كراج في   : عنوا8 املقر االجتم عي 

دواض ايت زوك  ضاس اجري الح جب - 

)ر510 الح جب املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد السالم وحمي : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

وحمي  السالم  عبد  السيد 
تجزئة   06 زنقة   1( ضقم  عنوانه(ا) 

 50000 مكن س  توالل  بوجدي 

مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

وحمي  السالم  عبد  السيد 
تجزئة   06 زنقة   1( ضقم  عنوانه(ا) 

 50000 مكن س  توالل  بوجدي 

مكن س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   01 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7)8.

79(I

ste al moustakbal conseil

DIASPOWEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

DIASPOWEB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 
مك تب املدينة بالطو ضقم 9) البن ية 
ضقم رر الط بق الرابع ش ضع محمد 

الخ مس ف س - 0000ر ف س 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7(0(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DIASPOWEB
غرض الشركة بإيج ز : تكنولوجي  

املعلوم ت (مبرمج ، محل2 ، مصمم)
مركز االتص ل اله تفي

استيراد وتصدير.
اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
البن ية   (9 مك تب املدينة بالطو ضقم 
الرابع ش ضع محمد  الط بق  رر  ضقم 
الخ مس ف س - 0000ر ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : البوبكري  السيد جم ل 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد جم ل البوبكري عنوانه(ا) 
دواض ازضو تيزي وسلي ت زة 5000ر ت زة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جم ل البوبكري عنوانه(ا) 
دواض ازضو تيزي وسلي ت زة 5000ر ت زة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )155.
Iر79

AL HISBA FISC 

H&M DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

H&M DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي االن ضة 

1 ش ضع القدس ضقم 8ر5 ع ش - 
0880) الداض البير ء املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر9)6).
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(1 دجنبر  1ر  في  املؤضخ 
ذات  شركة   H&M DESIGN ح2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 ضبسم له   مبلغ  الوحيد 
اإلجتم عي حي  دضهم وعنوا8 مقره  
االن ضة 1 ش ضع القدس ضقم 8ر5 ع ش 
- 0880) الداض البير ء املغرب نتيجة 

ل-توقف نش ط الشركة.

و عي8:

و  سرح 8  حن 8  السيد(ة) 

1 ش ضع القدس  عنوانه(ا) حي االن ضة 

ضقم 8ر5 ع ش 0880) الداض البير ء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ض0خ 1ر دجنبر 1)0) وفي حي االن ضة 

 - ش  ع  8ر5  ضقم  القدس  ش ضع   1

0880) الداض البير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819689.

798I

AMINE HISSABAT

AZAROUAL S.A.R.L. A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

إض فة تسمية تج ض0ة بو شع ض 

AMINE HISSABAT

 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA

MAROC

AZAROUAL S.A.R.L. A.U »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: اق مة 

سيككونس 1 عم ضة 11 مح2 19 

اوالد مط ع تم ضة - - تم ضة املغرب.

»إض فة تسمية تج ض0ة بو شع ض«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: -.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرض   (0(1 بكتوبر   (( في  املؤضخ 

إض فة شع ض تج ضي للشركة وهو:

ÔCRÊPES

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر6)1ر1.

795I

le partenaire fiscal

RELAIS DALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

le partenaire fiscal

89 شلرع عمر الخط ب ط بق ر ضقم 

6 عم ضة البركة، 90000، طنجة 

املغرب

RELAIS DALIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

بيتهوفن ,عم ضة املوحديي8 ) ,الط بق 

الث ني ,شقة ضقم )7 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6101

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RELAIS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.DALIA

فر ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لعرض السي ضات

محطة لتوزيع الوقود.

(مقهى  تج ض0ة  و  ترفيهية  مرافق 

ومطعم)

النق2 الدولي للح و0 ت والبر ئع 

وخدمة البريد السريع عن طر0ق البر 

والبحر والجو والسكك الحديدية

املب شرة  املس همة  ع مة:  بصفة 

للشركة  املب شرة  املب شرة،  الغير  بو 

في جميع العملي ت التج ض0ة، امل لية، 

جميع  في  و  املنقولة  بو  العق ض0ة 

الصن عية  بو  التج ض0ة  املؤسس ت 

املرتبطة ب لنش ط االجتم عي للشركة 

بو بأي نش ط مش به بو ملحق يعطي 

بفرلية لتطوض الشركة.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

) ,الط بق  بيتهوفن ,عم ضة املوحديي8 

الث ني ,شقة ضقم )7 - 90000 طنجة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   (50  : السيد ادم الرايس 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد مو�صى الرايس : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 GARAGE LAFAYETTE الشركة 

TANGER SARL : 500 حصة بقيمة 

100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الرايس  مو�صى  السيد 

)ر  ضقم  ايريس  فيال  م الب ط   حي 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  الرايس  ادم  السيد 
,عم ضة   1 بمليري   األندلس  ض0 ض 

 10090 الر0 ض  15,حي  68,شقة 

الرب ط املغرب.

 GARAGE LAFAYETTE الشركة 

7) ش ضع  TANGER SARL عنوانه(ا) 

محمد عبدو 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الرايس  مو�صى  السيد 

)ر  ضقم  ايريس  فيال  م الب ط   حي 

90000 طنجة املغرب

عنوانه(ا)  الرايس  ادم  السيد 
,عم ضة   1 بمليري   األندلس  ض0 ض 

 10090 الر0 ض  15,حي  68,شقة 

الرب ط املغرب

عنوانه(ا)  الرايس  احمد  السيد 

)ر  ضقم  ايريس  فيال  م الب ط   حي 

90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 587)5).

796I
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HOME COMPTA

HIGH BEST SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

HIGH BEST SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 الط بق 1 ضقم ر - 

0558) الداض البير ء املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8))87.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو20   (0(( ين ير   (6 املؤضخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الط بق  السلط 8  مرس  ش ضع   (6«
البير ء  الداض   (0558  - ر  ضقم   1

الق دض0ة  تجزئة   (7« إلى  املغرب« 

 - ليس سفةا   06 ضقم  األول  الط بق 

0190) الداض البير ء املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81750.

797I

إءتم نية واد املخ ز8

OUSELAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شر0ك

إءتم نية واد املخ ز8

ش ضع مودي بوكيت  ضقم )58 ، 

0550)، الداض البير ء املغرب

OUSELAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 116 زنقة 

) حي هدى سيدي مومن - 60)0) 

الداض البير ء املغرب.

وف ة شر0ك
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.110851

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 01 شتنبر 1)0) تم اإلعالم 
الرجراجي  حميدة  الشر0ك  بوف ة 
 
ً
تبع  الوضثة  على  حصصه  توزيع  و 
غشت  1ر  في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

016) ب لشك2 األتي :
 8(  ، لشكر  امينة  السيد(ة) 

حصة.
 8(  ، اجفير  نعيمة  السيد(ة) 

حصة .
السيد(ة) عبد الع لي ضجراجي ، )8 

حصة .
 (1  ، ضجراجي  ضقية  السيد(ة) 

حصة .
 (1  ، ضجراجي  حليمة  السيد(ة) 

حصة .
 81  ، ضجراجي  مسعود  السيد(ة) 

حصة .
 81  ، ضجراجي  محمد  السيد(ة) 

حصة .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

دجنبر 1)0) تحت ضقم 5ر9ر80.
798I

 ABEL Auditing ببي2 بوديتنك كونسولتنك املغرب

consulting Maroc

DAR NAMIR SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ببي2 بوديتنك كونسولتنك املغرب 
 ABEL Auditing consulting

Maroc
إق مة بمنية، الشقة ) - ش ضع 

الجيش امللكي - ف س ، 0000ر، 
ف س املغرب

Dar Namir sarl-au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8)، دضب 
الشيخ الفوكي – مخفية، املدينة 
القديمة، ف س - 0110ر ف س 

املدينة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
58179

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (019 ين ير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Dar  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.Namir sarl-au
غرض الشركة بإيج ز : تعليم فن 
تتعلق  بو خدم ت  مه م  وك2  الطبخ 
بتصميم الطبخ التقليدي والعصري. 
صلة  له   ك نت  نوع  بي  من  وك2 
منه  اإلعال8  ب لهدف املذكوض بعاله، 
جرائد،  (عروض،  الوس ئ2  بك2 

مجالت، ...).
عنوا8 املقر االجتم عي : 8)، دضب 
املدينة  مخفية،   – الفوكي  الشيخ 
ف س  0110ر   - ف س  القديمة، 

املدينة املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 Tera Lorraine السيدة 
 100 STEVENS : 100 حصة بقيمة 

دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Tera Lorraine STEVENS السيدة
عنوانه(ا) 8)، دضب الشيخ الفوكي – 

مخفية 0110ر ف س املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Tera Lorraine STEVENS السيدة
عنوانه(ا) 8)، دضب الشيخ الفوكي – 

مخفية 0110ر ف س املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

019) تحت ضقم -.

799I

LAF CONSEIL

COGEAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LAF CONSEIL

 LOTISSEMENT EL HAMED

 N262 EL MAJJATIA OULAD

 TALEB CASABLANCA ، 20490،

CASABLANCA MAROC

COGEAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 17 س حة 

شرل نيكول الط بق الس بع ضقم ) - 

0700) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7571ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. COGEAD

غرض الشركة بإيج ز : بيع جميع 

مستلزم ت البن ء.

عنوا8 املقر االجتم عي : 17 س حة 

 -  ( شرل نيكول الط بق الس بع ضقم 

0700) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الرحم 8  عبد  الرا�صي  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الرحم 8  عبد  الرا�صي  السيد 

تملي2  ايت  تفغي8  دواض  عنوانه(ا) 

فطواكة 0700) از0الل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحم 8  عبد  الرا�صي  السيد 

تملي2  ايت  تفغي8  دواض  عنوانه(ا) 

فطواكة 0700) از0الل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.

800I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

FAGANOOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

 1 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

1، 92150، Ksar el kebir maroc

FAGANOOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي سوق 

الصغير زنقة 1 ضقم ر6 حي سوق 

الصغير زنقة 1 ضقم ر6 150)9 

القصر الكبير املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.(817

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 1ر م ضس  املؤضخ في 

FAGANOOR شركة ذات املسؤولية 

 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 

اإلجتم عي حي  دضهم وعنوا8 مقره  

حي  ر6  ضقم   1 زنقة  الصغير  سوق 

سوق الصغير زنقة 1 ضقم ر6 150)9 

للعدم  نتيجة  املغرب  الكبير  القصر 

تحقيق الهدف اإلجتم عي.

و عي8:
و  ك كه  الرحيم  عبد  السيد(ة) 
 1 حي سوق الصغير زنقة  عنوانه(ا) 
ضقم ر6 150)9 القصر الكبير املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ 1ر م ضس ))0) وفي حي سوق 
 9(150  - ر6  ضقم   1 زنقة  الصغير 

القصر الكبير املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر9.
801I

FDBM Consulting

سارة لوكس كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
س ضة لوكس ك ض شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم ) زنقة 
القدس بومية - 50ر58 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر15ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
س ضة   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

لوكس ك ض.
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق .

 ( ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
زنقة القدس بومية - 50ر58 ميدلت 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : لشهب  س ضة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  لشهب  س ضة  السيدة 
ضقم 18 تجزئة الكرم 50ر58 ميدلت 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لشهب  س ضة  السيدة 
50ر58 ميدلت  18تجزئة الكرم  ضقم 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بميدلت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 99.
80(I

FIDORO MULTI-SERVICES

BOULGREG AZIZ MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
BOULGREG AZIZ MAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي النهرة 
01، ضقم : ر7ر1 مكرض، الداخلة. - 

000ر7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر118)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BOULGREG AZIZ MAR
غرض الشركة بإيج ز : التج ضة في 
البحر،  وفواكه  منتج ت  األسم ك، 

استيراد وتصدير..
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مكرض،  ر7ر1   : ضقم   ،01 النهرة 

الداخلة. - 000ر7 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : عز0ز  بولكرك  السيد 
حصة بقيمة 100,00 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  عز0ز  بولكرك  السيد 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عز0ز  بولكرك  السيد 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 8ر5.
Iر80

MULTI EXPERTISE

NCR POLE INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MULTI EXPERTISE
97 ش ضع حسن الصغير الط بق 
األول ضقم 81 ، 0000)، الداض 

البير ء املغرب
NCR POLE INDUSTRY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 68 زنقة 
عبد هللا املديوني الط بق االول 

الشقة ) - 0000) الداض البير ء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9161ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NCR  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.POLE INDUSTRY
غرض الشركة بإيج ز : * التطو0ر 
على  العق ضي  االنع ش  و  العق ضي 

العموم
املع م2 و  العم ضات  بن ء   *   
االق م ت  و  الصن عية  البن ي ت  و    

و املركب ت السي حية ...
و بيع و استغالل و كراء  شراء   *

االضا�صي و البن ي ت 
.

زنقة   68  : عنوا8 املقر االجتم عي 
عبد هللا املديوني الط بق االول الشقة 

) - 0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

19.500.000 دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الن صر املصري : اضض 

فالحية بقيمة 19.500.000 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املصري  الن صر  عبد  السيد 
الزضقطوني  ش ضع   196 عنوانه(ا) 
الداض   (0000  8 الشقة  ر  الط بق 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصري  الن صر  عبد  السيد 
الزضقطوني  ش ضع   196 عنوانه(ا) 
الداض   (0000 الشقة  ر  الط بق 

البير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0087)8.

808I

SAGASUD

FTAYSAMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
ش ضع االمير موالي عبد هللا ضقم ر) 
 LAAYOUNE، 70000، 8العيو

LAAYOUNE املغرب
FTAYSAMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي عالل 

بن عبد هللا ضقم 187 - 71000 
بوجدوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
80957

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FTAYSAMAR
التسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتسيير  استغالل  انش ء  السي حي 
السي حي  النق2  السي حية  النقط 
تج ضة  السي حية  الرحالت  تنظيم 
السي حية  واالكسسواض  التجهيزات 
والر0 ض ت  الفن دق  وتسيير  انش ء 
صن عي  تج ضي  نش ط  ك2  واملق هي 

خدم تي.
عنوا8 املقر االجتم عي : حي عالل 
 71000  -  187 ضقم  هللا  عبد  بن 

بوجدوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : عبو  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسن عبو عنوانه(ا) حي 
عالل بن عبد هللا ش ضع اللة حسن ء 

71000 بوجدوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن عبو عنوانه(ا) حي 
عالل بن عبد هللا ش ضع اللة حسن ء 

71000 بوجدوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 877.

805I

SAGASUD

BEN ZOUINE FISH
إعال8 متعدد القراضات

SAGASUD
ش ضع االمير موالي عبد هللا ضقم ر) 
 LAAYOUNE، 70000، 8العيو

LAAYOUNE املغرب
BEN ZOUINE FISH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: تجزئة 
1500 ضقم 810 - 70000 العيو8 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.805(1

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس  ر)  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو0ت حصص
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
للشركة قراض  الق نوني  الشك2  تغيير 
ضقم ر :الذي ينص على م يلي: اسق لة 

املسير وتعيي8 مسير وحيد للشركة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو0ت 500 حصة من السيد الرح لي 

محمد الى السيد بن زو0ن الحسن

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

الى  للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 

ر  ضقم  بند  الوحيد  الشر0ك  ودات 

استق لة الركراكي  ينص على م  يلي: 

محمد وتعيي8 بنزو0ن الحسن كمسير 

وحيد للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  1ر  االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 876.

806I

AYAMNA JOB

AYAMNA JOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AYAMNA JOB

96 ش ضع آنف  إق مة ضبيع آنف  الط بق 

9 ضقم 91 ، 50)0)، الداض البير ء 

املغرب

AYAMNA JOB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 96 ش ضع 

آنف  إق مة ضبيع آنف  الط بق 9 ضقم 

91 - 50)0) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

199)ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 دجنبر  1ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.AYAMNA JOB

اإلداضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واإلستغالل التج ضي..

96 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
آنف  إق مة ضبيع آنف  الط بق 9 ضقم 91 

- 50)0) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : اوفكير  السيد عبد هللا 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا اوفكير عنوانه(ا) 

سيدي  ر10  ضقم  املستقب2  تجزئة 

البير ء  الداض   (0(80 معروف 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا اوفكير عنوانه(ا) 

سيدي  ر10  ضقم  املستقب2  تجزئة 

البير ء  الداض   (0(80 معروف 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 898)81.

807I

FIDUSCAL

PARADISIA
إعال8 متعدد القراضات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 1)ر

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

PARADISIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 1) 

ش ضع بحمد توقي ش ضع حسن 

الث ني الط بق السفلي - 0080) 

الداضالبير ء املغرب

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.807097

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

الذي  بيع الحصص:   1 قراض ضقم 

ينص على م يلي: وفًق  ألحك م النظ م 

الجمع  يحيط   ، للشركة  األس �صي 

الت لية:  ب لتحو0الت  علم   الع م 

السيد بله شمي عمر يبيع خمسم ئة 

500 حصة بقيمة 100.00 دضهم لك2 

منه  لص لح السيد لحم م�صي ط ضق. 

خمسم ئة  املنقولة  الحصص  عدد 

دضهم   100.00 بقيمة  حصة   500

وقدضه  بمبلغ   ، الواحدة  للحصة 

خمسو8 بلف 50،000.00 دضهم.

) توزيع جديد لربسم ل  قراض ضقم 

قرض  الذي ينص على م يلي:  الشركة: 

الجمع الع م حجز الحصص املحددة 

السيد   - بدن ه في املقترح ت الت لية: 

لحم م�صي ط ضق 1000حصة 

قراض ضقم ر استق لة املسير الت ني: 

وافق الجمع  الذي ينص على م يلي: 

الت ني  املسير  استق لة  على  الع م 

السيد بلحه شمي عمر و0منحه إعف ء 

ك م2 ونه ئي ، دو8 ضم 8 

تعيي8 ممسير وحيد:   8 ضقم  قراض 

الجمع الع م  الذي ينص على م يلي: 

عي8 السيد لحم م�صي ط ضق كمسير 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة.

اإلداضة:  صالحي ت   5 ضقم  قراض 

تتمتع اإلداضة  الذي ينص على م يلي: 

والتصرف  اإلداضة  صالحي ت  بأوسع 

للتصرف   ، تحفظ  بو  قيود  دو8   ،

فيم   عنه   وب لني بة  الشركة  ب سم 

جميع  في   ، األطراف  بجميع  يتعلق 

الصالحي ت  مراع ة  مع   ، الظروف 

اجتم ع  الق نو8.  بموجب  املمنوحة 

ع م. وب لت لي ، ستلتزم الشركة بشك2 

املتعلقة  األعم ل  بجميع  صحيح 

بتوقيع  امل لية  العملي ت  وكذلك  به  

السيد لحم م�صي ط ضق.

قراض ضقم 6 تحو20 الشك2 الق نوني 

تم  م يلي:  على  ينص  الذي  شركة: 

املسؤولية  ذات  الشركة  تحو20 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة للمس هم الوحيد.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم )1: الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 املسير و صالحي ت اإلداضة

بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

املس هم ت 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0085)8.

808I

TECO GEST SARLAU

BATIKA PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

BATIKA PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 

السكن األنيق حي العمر0ة ضقم 11 

الط بق الرابع عي8 الشق - 0870) 

الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7517ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BATIKA PLUS

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بعم ل و إنش ءات متنوعة.

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 11 ضقم  العمر0ة  األنيق حي  السكن 

 (0870  - الرابع عي8 الشق  الط بق 

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 000.000.ر 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 9.000  : الشركة كوض0ن انفيست 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   9.000  : الشركة هولبيس 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد نوف2 يكن : 000.)1 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة كوض0ن انفيست عنوانه(ا) 

اق مة   1( ش ضع عقبة شقة ضقم  0ر 

ني2 بكدال 10090 الرب ط املغرب.

 ( عنوانه(ا)  هولبيس  الشركة 

 8 بكتوبر الط بق الرابع ضقم   6 ش ضع 

ضاسي8 0100) الداض البير ء املغرب.

عنوانه(ا)  يكن  نوف2  السيد 

الكر0م  زنقة عبد  السالم  اق مة   1(

في2  فرانس  ر  شقة   1 ط  الرايس 

90ر0) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  يكن  نوف2  السيد 

الكر0م  زنقة عبد  السالم  اق مة   1(

في2  فرانس  ر  شقة   1 ط  الرايس 

90ر0) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ  البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

ر) م ضس ))0) تحت ضقم 818671.

809I
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Aziz DJEBLI COMPTABLE 

INVEST MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

INVEST MATERIAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض اوالد 

عالل موانيك الس ح2 - )680) 

السوالم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر168

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.INVEST MATERIAUX

بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

البن ء.

عنوا8 املقر االجتم عي : دواض اوالد 

 (680(  - الس ح2  موانيك  عالل 

السوالم املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الغندضي  السيدة اسم ء 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة اسم ء الغندضي عنوانه(ا) 

دواض العط ض )680) السوالم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسم ء الغندضي عنوانه(ا) 

دواض العط ض )680) السوالم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم -.

810I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

TNGTRANSP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

TNGTRANSP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املركز 

الجديد 6، إق مة الجب2 األبيض 

-مونت بلو8- الط بق ر1 ضقم 66 - 

90000 طنجة املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.61879

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحو20   (0(1 نونبر   (( املؤضخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الجب2  إق مة   ،6 الجديد  »املركز 

ر1  الط بق  بلو8-  -مونت  األبيض 

90000 طنجة املغرب« إلى   - 66 ضقم 

قطب،  و سيد  ش ضع الهوض  »ملتقى 

ضقم  شقة   ( الط بق  الصدق  إق مة 

25/87 - 90000 طنجة املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   11 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر5088).

811I

J2H INVEST

J2H INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

J2H INVEST

8، ش ضع موالي يوسف م ج ، 

50000، مكن س املغرب

J2H INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8، ش ضع 

موالي يوسف املدينة الجديدة - 

50000 مكن س املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.58617

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  0ر دجنبر  املؤضخ في 

 J2H شركة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000 ضبسم له   مبلغ   INVEST

 ،8 اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

ش ضع موالي يوسف املدينة الجديدة 

 : مكن س املغرب نتيجة ل   50000  -

قراض من قب2 الشرك ء.

8، ش ضع  و حدد مقر التصفية ب 

 - الجديدة  املدينة  يوسف  موالي 

50000 مكن س املغرب. 

و عي8:

الشمس  بحمد   السيد(ة) 

و عنوانه(ا) ش ضع موالي العب س ضقم 

05 الط بق ر0 000ر9 تطوا8 املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

املدينة  يوسف  موالي  ش ضع   ،8  :

الجديدة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 101.

81(I

FIDUCIAIRE MOLIFID

PESBAK FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

PESBAK FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية اكزن ية ضقم 80 - 90100 

طنجة املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.87(97

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 8) فبراير ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 80 »املنطقة الصن عية اكزن ية ضقم 

إلى »تجزئة  90100 طنجة املغرب«   -

شعب 8 1 العم ضة 191 الط بق الث ني 

العرائش   9(000  -  7 ضقم  الشقة 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )08ر.

Iر81

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

AFF SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

AFF SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوحدة ضقم 160 السوالم - )680) 

السوالم املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9ر168

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFF  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SERVICE

غس2 و   : بإيج ز  غرض الشركة 

تز0ي8 السي ضات،بيع اجزاء السي ضات.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 (680(  - 160 السوالم  الوحدة ضقم 

السوالم املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد بوشعيب عفوت 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بوشعيب عفوت عنوانه(ا) 

 (680(  160 ضقم  الوحدة  تجزئة 

السوالم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشعيب عفوت عنوانه(ا) 

 (680(  160 ضقم  الوحدة  تجزئة 

السوالم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم -.

818I

TRPICANTE

TROPICANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

TRPICANTE

ظهر املحلة حي النج ح ش ضع 

القرنف2 ضقم ر) وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

TROPICANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ظهر املحلة 

حي النج ح ش ضع القرنف2 ضقم ر) 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(8589

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (019 ببر20   0( املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TROPICANTE الوحيد  الشر0ك 

دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ 

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ظهر املحلة 

ر)  ضقم  القرنف2  ش ضع  النج ح  حي 

60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

: عدم تحقيقه  للهدف اإلجتم عي  ل 

والتي بحدثت من اجله.

ظهر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املحلة حي النج ح ش ضع القرنف2 ضقم 

ر) وجدة - 60000 وجدة املغرب. 

و عي8:

بنعزوز سع د   السيد(ة) 

ظهر املحلة حي النج ح  و عنوانه(ا)   

ش ضع القرنف2 ضقم ر) وجدة 60000 

وجدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر  ر1  بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

0)0) تحت ضقم 1)6).

815I

fidjuris sarl

MANOUSYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA (0ر
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

MANOUSYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 59 ، ش ضع 
الزضقطوني ، الط بق الث من ، ضقم 
8) - 00)0) الداض البير ء املغرب

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.810717
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 18 فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الط بق   ، الزضقطوني  ش ضع   ،  59«
الداض   (0(00  -  (8 ضقم   ، الث من 
ش ضع   ( »ضقم  إلى  املغرب«  البير ء 
 - ، حي ضاسي8  الدوض األض�صي   ، موزاض 

0ر)0) الداض البير ء املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (1 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )6ر818.
816I

MODA CONSULTING & SERVICES

HAG SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الداض البير ء املغرب
HAG SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي القدس 
محج املر0نيي8 ضقم 6)1 مح2 تج ضي 
ضقم )0 آلداخلة الداخلة 000ر7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر117)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAG  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. SAHARA
التج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستيراد و التصدير.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
القدس محج املر0نيي8 ضقم 6)1 مح2 
الداخلة  آلداخلة   0( ضقم  تج ضي 

000ر7 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد يونس كر0م : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  كر0م  يونس  السيد 
عم ضة  ر  دي ض الن وض م س   (( تجزئة 
بوعزة  داض   1 الرحمة   18 ضقم   18
الداخلة  000ر7  البير ء  النواصر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كر0م  يونس  السيد 
عم ضة  ر  دي ض الن وض م س   (( تجزئة 
بوعزة  داض   1 الرحمة   18 ضقم   18
الداخلة  000ر7  البير ء  النواصر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم -.
817I
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CENTRALE ACHAT ET SERVICES MAROC

 CENTRALE ACHAT ET
 SERVICES MAROC

صونطرال بش  إي سيرفيس مروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRALE ACHAT ET SERVICES
MAROC

 26LOT MADERSSA ZI SIDI
 MAAROUF. CASABLANCA ،

20280، CASABLANCA MAROC
 CENTRALE ACHAT ET

SERVICES MAROC صونطرال 
بش  إي سيرفيس مروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) مجمع 
م دضس . منطقة الصن عية، سيدي 
معروف. - 80)0) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

51)9ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 CENTRALE ACHAT ET SERVICES
إي  بش   صونطرال   MAROC

سيرفيس مروك.
شر  : بإيج ز  الشركة  غرض 
صال ا ، بيع ، ير تصد ، د ستيرا ا ، ء ا
األشي ء  جميع  وكراء  ح،صي نة 

والخدم ت،إنش ء جميع األجس م..
عنوا8 املقر االجتم عي : 6) مجمع 
سيدي  الصن عية،  منطقة  م دضس . 
البير ء  الداض   (0(80  - معروف. 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : فليشير  فيليب  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

500 حصة   : السيد ضشيد عموض 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  فليشير  فيليب  السيد 
السالم  حي  العروي  جب2  زنقة   (0
البير ء  الداض  0ر)0)  الحسني.  حي 

املغرب.
عنوانه(ا)  عموض  ضشيد  السيد 
 1( كلم  الس دس  محمد  ش ضع  ر0 

سوي�صي. 10170 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فليشير  فيليب  السيد 
السالم  حي  العروي  جب2  زنقة   (0
البير ء  الداض  0ر)0)  الحسني.  حي 

املغرب
عنوانه(ا)  عموض  ضشيد  السيد 
 1( كلم  الس دس  محمد  ش ضع  ر0 

سوي�صي. 10170 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0098)8.

818I

fidjuris sarl

MANOUSYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA (0ر
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

MANOUSYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم ) 
ش ضع موزاض ، الدوض األض�صي ، حي 
ضاسي8 - 00)0) الداض البير ء 

املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.810717

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

ضفع  تم   (0(( فبراير   18 في  املؤضخ 

ضبسم ل الشركة بمبلغ قدضه »90.000 

إلى  دضهم«   10.000« بي من  دضهم« 

»100.000 دضهم« عن طر0ق : تقديم 

حصص نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (1 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )6ر818.

819I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE TAM TRAVAUX
إعال8 متعدد القراضات

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 8ر

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE TAM TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: قطعة 

ضقم 18 ب لط بق األض�صي دضب بن 

الزحوم ط لعة لكبيرة ف س - 0000ر 

ف س املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر5188.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ببر20   08 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

هبة حصة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

إستق لة مدير الشركة وتسمية مدير 

جديد

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
العم ضي  بمي8  محمد  السيد  ق م 

والده  لف ئدة  حصة   100 بوهب 
السيد نوض الدين العم ضي

بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

ق م السيد محمد بمي8 العم ضي 
بتقديم استق لته كمسير للشركة و 
تم تعيي8 السيد نوض الدين العم ضي 
مسير جديد للشركة ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1858.
8(0I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE DOMAINE
BOUBERNOUS SARL AI

إعال8 متعدد القراضات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE DOMAINE BOUBERNOUS
SARL AI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: قصر 
الرحبة زض0ك ت الرتب اوفوس 
الراشيدية - 000)5 الراشيدية 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي:-.
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( فبراير   15 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفو0ت حصص
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تغيير املسؤول الق نوني
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
الذي  حصص:  تفو0ت  ضقم  بند 
بيع و تحو20 جميع  ينص على م يلي: 
اسهم الشركة من السيدة وف ء علوي 

طيبي الى السيد مع د مومني
بند ضقم تغيير املسؤول الق نوني: 
الذي ينص على م يلي: تغيير املسؤول 
وف ء  السيدة  من  للشركة  الق نوني 

علوي طيبي الى السيد مع د مومني

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 169.

8(1I
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MONOAH

MONOAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MONOAH

8 زنقة صولدا (الجندي) موضيس 

ابن حمو ، 70ر0)، الداض البير ء 

املغرب

MONOAH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8 زنقة 

صولدا (الجندي) موضيس ابن حمو - 

70ر0) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

85ر9ر5

 (5 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MONOAH

تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والعق ضات  األضا�صي  واستغالل 

السكنية الخ صة بو املستأجرة.
زنقة   8  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

صولدا (الجندي) موضيس ابن حمو - 

70ر0) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

الحسيني  العراقي  بسم ء  السيدة 

دضهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحسيني  العراقي  بسم ء  السيدة 
عنوانه(ا) زنقة خليج ت دجوضة وزنقة 

خليج سرت فيال سالمة عي8 الدي ب 

0180) الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وب كي  سعيد  السيد 
ضقم   9 عم ضة   1 م س  الخير  مفت ح 

18 اوالد احمد 1 داض بوعزة النواصر 

ر))7) الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر087)8.

8((I

AUTOMATIFY

AUTOMATIFY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AUTOMATIFY

6) ش ضع ادضيس الحر0زي الط بق 

ر شقة 6 ، 0050)، الداض البير ء 

الداض البير ء

AUTOMATIFY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

ادضيس الحر0زي الط بق ر شقة 6 - 

0050) الداض البير ء الداض البير ء.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

8009ر8.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

))0) تقرض ح2  01 فبراير  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسم له   مبلغ   AUTOMATIFY

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
6) ش ضع ادضيس الحر0زي  اإلجتم عي 

الداض   (0050  -  6 شقة  ر  الط بق 

 : ل  نتيجة  البير ء  الداض  البير ء 

توقف النش ط.

و حدد مقر التصفية ب 6) ش ضع 

 -  6 شقة  ر  ادضيس الحر0زي الط بق 

0050) الداض البير ء الداض البير ء. 

و عي8:
و  بوقصيد  ايوب  السيد(ة) 
 1( زنقة  البلدية  تجزئة  عنوانه(ا) 
الح جب   (0050 الح جب   9 ضقم 

الح جب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 58ر)1.
Iر)8

best time consulting

TACOS DE LION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

best time consulting
 bd la gironde res 2000 escalier

 A etg 2 apprt 3 casablanca ،
20300، casablanca maroc

TACOS DE LION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سيدي 
برنو�صي التقدم الجديد ش ضع 

املتنى بن ح ضثة ضقم 19) البير ء - 
00ر0) البير ء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

659ر)8.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
0)0) تقرض ح2  1) شتنبر  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   TACOS DE LION
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
التقدم  برنو�صي  سيدي  اإلجتم عي 
ضقم  ح ضثة  بن  املتنى  ش ضع  الجديد 
البير ء  00ر0)   - البير ء   (19
الح2 املبكر لعدم   : املغرب نتيجة ل 

مردودية املشروع.
التصفية ب سيدي  مقر  و حدد 
برنو�صي التقدم الجديد ش ضع املتنى 
بن ح ضثة ضقم 19) البير ء - 00ر0) 

الداض البير ء املغرب. 

و عي8:

و  مب ضك  محمد  السيد(ة) 

 1 ط بق  انف   ش ضع   196 عنوانه(ا) 

البير ء  00ر0)  البير ء   ( شقة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

سيدي برنو�صي التقدم الجديد ش ضع 

املتنى بن ح ضثة ضقم 19) البير ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

بكتوبر 0)0) تحت ضقم 98ر750.

8(8I

bemultico بيمولتيكو

S.O.G.T.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

bemultico بيمولتيكو
ضقم 106 شقة ضقم 01 الز0تو8 

املعركة -مكن س ، 50060، مكن س 

مكن س

S.O.G.T.O شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي عم ضة 09 

مكتب 19 الط بق 08 تجزئة ض0زان  

مكن س - 50000 مكن س املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

679رر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
منعش عق ضي

حديدية  بشي ء  يبيع  خردة  ت جر 

قديمة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 16ر1.

8(5I
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MOZART BUILDING

STE TOUMOUR DJAMAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ائتم ئية املح سبة

ش ضع ببي الحسن الش دلي اق مة 

شبوط ضقم 18 ، 90000، طنجة 

املغرب

STE TOUMOUR DJAMAA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع ببي 

الحسن الش دلي اق مة شبوط ضقم 

18 - 90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.85585

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  17 دجنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   STE TOUMOUR DJAMAA

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

الحسن  ببي  اإلجتم عي ش ضع  مقره  

 -  18 ضقم  شبوط  اق مة  الش دلي 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

الجمع الع م اإلستثن ئي.

و حدد مقر التصفية ب ش ضع ببي 

ضقم  شبوط  اق مة  الش دلي  الحسن 

18 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي8:

و  سفن ج  زكر0 ء  السيد(ة) 

(ة)  كمصفي  فرنس    .  .  . عنوانه(ا) 

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   18 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 89905).

8(6I

(S

2s
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

(S
86 ش ضع الزضقطوني الط بق ) 

الشقة 6 ، )718)، الداضالبير ء 
املغرب

2s شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مدينتيي 
GH8 عم ضة ر مح2 ضقمر سيدي 
البرنو�صي - 0006) الداضالبير ء 

املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(((751

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
018) تم تحو20  9) يونيو  املؤضخ في 
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
مح2  ر  عم ضة   GH8 »مدينتيي  من 
 (0006  - البرنو�صي  سيدي  ضقمر 
»86 ش ضع  إلى  املغرب«  الداضالبير ء 
 -  6 الشقة   ( الط بق  الزضقطوني 

)718) الداضالبير ء املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

غشت 018) تحت ضقم 718ر67.
8(7I

zakaria gestion snc 

SAMARIF SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

SAMARIF SARL AU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 58 حي 
مولود عق  الخميس ت - 15000 

الخميس ت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(9511

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SAMARIF SARL AU
بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة بيع مواد البن ء.
حي   58  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 15000  - الخميس ت  عق   مولود 

الخميس ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بن ز0 8 عنوانه(ا)  السيدة سن ء 
حليمة  حي  البس تي8  تجزئة  ر1 

15000 الخميس ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بن ز0 8 عنوانه(ا)  السيدة سن ء 
حليمة  حي  البس تي8  تجزئة  ر1 

15000 الخميس ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 9ر).
8(8I

بيال كونط 

المانكا سوسييتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

بيال كونط 
الط بق الرابع ش ضع املغرب العربي 
وموالي عبد هللا ت وض0رت، 65800، 

ت وض0رت املغرب
الم نك  سوسييتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1198 
زنقة سيدي سليم 8 خي التقدم 

ت وض0رت ت وض0رت 65800 ت وض0رت 
املغرب .

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(09
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(1 نونبر  0ر  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ  سوسييتي  الم نك  
مقره   وعنوا8  دضهم   80.000
سيدي  زنقة   1198 اإلجتم عي 
سليم 8 خي التقدم ت وض0رت ت وض0رت 
 : نتيجة ل  املغرب  ت وض0رت   65800

عجزم لي .
 1198 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التقدم  حي  سليم 8  سيدي  زنقة 
ت وض0رت   65800 ت وض0رت  ت وض0رت 

املغرب . 
و عي8:

و  غوزالي  نوضالدين  السيد(ة) 
 16 زنقة   01 عر0ض  حي  عنوانه(ا) 
املغرب  ن ضوض   6(000 الن ضوض 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 االبتدائية بت وض0رت بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 2022/58.
8(9I

CMA GESTION

MAISON D›HOTES
عقد تسيير حر ألص2 تج ضي (األشخ ص 

املعنو0و8)
عقد تسيير حر ألص2 تج ضي

MAISON D›HOTES
قي  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 AIX KABAJ بعطى   (0(( فبراير   (5
ب لسج2  املسج2   PALAIS SARL
التج ضي . ب ملحكمة التج ض0ة بمراكش 
التج ضي  لألص2  الحر  التسيير  حق 
الك ئن ب حرت السوضة طر0ق سيدي 
 80000  - املدينة   18 ضقم  بوحربة 
 AXSAMAN مراكش املغرب لف ئدة 
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SARL AU ملدة ر سنة تبتدئ من 01 
فبراير   (8 في  تنتهي  و   (0(( م ضس 
قيمته  شهري  مبلغ  مق ب2   (0(5

7.100ر دضهم.
0Iر8

كر0مري الجز0رة الر0 ضية

كريمري الجزيرة الرياضية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

كر0مري الجز0رة الر0 ضية
الوف ق ر زاو0ة زنقة 68 و 78 الرقم 
9)) األلفة الداضالبير ء ، 00)0)، 

الداضالبير ء املغرب
كر0مري الجز0رة الر0 ضية شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الوف ق 
ر زاو0ة زنقة 68 و 78 الرقم 9)) 
األلفة - 00)0) الداضالبير ء 

املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
9986ر1.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( ين ير   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :
فتيحة النعمي  (ة)  تفو0ت السيد 
بص2  من  اجتم عية  حصة   1.000
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000

املدني بوك ل بت ض0خ 17 ين ير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 818066.
1Iر8

FITICOF

ARBUS HABILIS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 ش ضع غس 8 كنف ني اق مة نبيلة ، 

0000ر، ف س املغرب
 ARBUS HABILIS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 ش ضع 

عمر ابن الخط ب ج نب ش ضع 

الجيش امللكي اق مة ليالس الط بق 

السفلي شقة 1 - 0000ر ف س 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر18)7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARBUS :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.HABILIS MAROC

اضش دات   : غرض الشركة بإيج ز 

حول الهندسة الزضاعية .

ش ضع   5  : عنوا8 املقر االجتم عي 

عمر ابن الخط ب ج نب ش ضع الجيش 

السفلي  الط بق  اق مة ليالس  امللكي 

شقة 1 - 0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م كغرا8 : 890 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 YVES HENRI السيد 

بقيمة  حصة   BARRANCO : 510

100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  كغرا8  هش م  السيد 

 80000 سيبع   18 دضب البهلول ضقم 

مراكش املغرب.

 YVES HENRI السيد 

 15RUE عنوانه(ا)   BARRANCO

 DES PYRENEES 65350

.POUYASTRUC FRANCE

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كغرا8  هش م  السيد 

 80000 سيبع   18 دضب البهلول ضقم 

مراكش املغرب

 YVES HENRI السيد 

 15RUE عنوانه(ا)   BARRANCO

 DES PYRENEES 65350

POUYASTRUC FRANCE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1701/2022.

I)ر8

GOLDEN PARTNERSHIP

AGRA MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

GOLDEN PARTNERSHIP

 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،

40000، MARRAKECH MAROC

AGRA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الصنوبر ضقم 05) اإلزده ض - 80000 

مراكش املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.68985

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 6) م ضس 1)0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»تجزئة الصنوبر ضقم 05) اإلزده ض - 

80000 مراكش املغرب« إلى » ضقم 7 

ش ضع ببو شعيب الدك لي إق مة غيثة 

الشقة ضقم 5 - 0000ر ف س املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8557ر1.

Iرر8

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

SUSTAINABLE FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 LARACHE LARACHE، 92000،

LARACHE MAROC

SUSTAINABLE FISHERIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مين ء 

الصيد بطنجة املدينة فر0جو بوضاس 

- 90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.6(9(1

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

0)0) تقرض ح2  0ر شتنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SUSTAINABLE FISHERIES

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

الصيد  مين ء  اإلجتم عي  مقره  

 - بوضاس  فر0جو  املدينة  بطنجة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

اجواء العم2 غير مالئمة.

مين ء  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الصيد بطنجة املدينة فر0جو بوضاس 

- 90000 طنجة املغرب. 

و عي8:

و  بوضاس  محمد  السيد(ة) 

 LOTS KADIRIA RESD عنوانه(ا) 

 LES PINS 2 BLOC A N° 1 90000

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 618ر8).

8Iر8



7131 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

TANGER BOAT FISHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 LARACHE LARACHE، 92000،

LARACHE MAROC

TANGER BOAT FISHING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع ولي 

العهد مركز NREA مح2 ضقم ر1 

AU REZ DE - CHAUSSEE املغرب 

90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.109(81

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

1)0) تقرض ح2  0ر شتنبر  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TANGER BOAT الوحيد  الشر0ك 

 50.000 ضبسم له   مبلغ   FISHING

دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

ولي العهد مركز NREA مح2 ضقم ر1 

املغرب   AU REZ DE - CHAUSSEE

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

اجواء العم2 غير مالئمة .

و حدد مقر التصفية ب ش ضع ولي 

ر1  ضقم  مح2   NREA مركز  العهد 

املغرب   AU REZ DE - CHAUSSEE

90000 طنجة املغرب. 

و عي8:

 GOUJAT FRANCOIS السيد(ة) 

 RUE ABBE ر  ADRIEN و عنوانه(ا) 

BEDEL 35870 LE MINIHIC-SUR-

 RANCE France 35430 MINIHIC

FRANCE كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   18 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 86956).

5Iر8

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TRANSATLANTIC FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
TRANSATLANTIC FISH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

العركوب ضقم 01-8)77 - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
19761

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRANSATLANTIC FISH
تج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السمك ب لجملة.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
000ر7   -  01-7724 ضقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : اكوضي  هللا  فتح  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : الكر0مج  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فتح هللا اكوضي عنوانه(ا) 

ش ضع   ( الط بق  النمو  طر0ق  عم ضة 

الحسن الث ني 80000 اك دير املغرب.

السيد عبد هللا الكر0مج عنوانه(ا) 

قط ع ك ضقم 116 حي فونتي 80000 

اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فتح هللا اكوضي عنوانه(ا) 

ش ضع   ( الط بق  النمو  طر0ق  عم ضة 

الحسن الث ني 80000 اك دير املغرب

السيد عبد هللا الكر0مج عنوانه(ا) 

قط ع ك ضقم 116 حي فونتي 80000 

اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 1)0) تحت ضقم 1815.

6Iر8

ائتم نية مومن

 STE ANOJOUD POUR LA

PRODUCTION AGRICOLE
شركة التر من

تأسيس شركة

ائتم نية مومن

تجزئة الوحدة ش ضع محمد الخ مس 
ضقم ر16 مكرض بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب

 STE ANOJOUD POUR LA

 PRODUCTION AGRICOLE

شركة التر من

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوحدة ضقم )0 - )0ر61 تندضاضة 

املغرب

تأسيس شركة التر من 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1005

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 نونبر   (9

األس �صي لشركة التر من ب ملميزات 

الت لية:

شك2 الشركة : شركة التر من.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 STE ANOJOUD POUR LA

. PRODUCTION AGRICOLE

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

التج ضة و الصن عة والفالحة .

اعالف  تصنيع  في  مق ول 

الحيوان ت ..

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

تندضاضة  )0ر61   -  0( ضقم  الوحدة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

8ر حصة   : السيد فالح الصديق 

بقيمة 800.ر دضهم للحصة .

حصة  رر   : زايد  عي ط  السيد 

بقيمة 00ر.ر دضهم للحصة .

السيدة لغزالي خررة : رر حصة 

بقيمة 00ر.ر دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الصديق  فالح  السيد 

دواض اوالد احمد بن عبد هللا معتركة 

)0ر61 تندضاضة املغرب.

عنوانه(ا)  زايد  عي ط  السيد 

دواض اوالد احمد بن عبد هللا معتركة 

)0ر61 تندضاضة املغرب.

عنوانه(ا)  لغزالي خررة  السيدة 

دواض اوالد احمد بن عبد هللا معتركة 

)0ر61 تندضاضة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الصديق  فالح  السيد 

دواض اوالد احمد بن عبد هللا معتركة 

)0ر61 تندضاضة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 21/339.

7Iر8
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++FITAGAIC ++مــسـتأمـنة ت دلة لإلداضة و املحـ سبة 

 COMPTOIR DU MATERIEL

D›IIRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تفو0ت حصص

مــسـتأمـنة ت دلة لإلداضة و 

++FITAGAIC ++املحـ سبة

 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 23000، BENI-

MELLAL MAROC

 COMPTOIR DU MATERIEL

D›IIRIGATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تـجـزئـة 

كــر0ـمة حـي التقدم - 000ر) بـنـي 

مـالل الـمـغـرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.6681

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 دجنبر   16 في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفو0ت السيد (ة) سـكـينة بضواب�صي 

 (5 بص2  من  اجتم عية  حصة   (5

حفيرة  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

حـق وي بت ض0خ 10 دجنبر 1)0).

خـ دي  فـوز0ة  (ة)  السيد  تفو0ت 

 (5 بص2  من  اجتم عية  حصة   (5

حفيرة  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

حـق وي بت ض0خ 10 دجنبر 1)0).

بمي8  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة   12,50 ضاجـي 

بص2 12,50 حصة لف ئدة السيد (ة) 

دجنبر   16 بت ض0خ  حـق وي  حفيرة 

.(0(1

ضاجـي  يونـس  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   12,50

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   12,50

دجنبر   16 بت ض0خ  حـق وي  حفيرة 

.(0(1

ضاجـي  عـص م  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   12,50
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   12,50
دجنبر   16 بت ض0خ  حـق وي  حفيرة 

.(0(1
تفو0ت السيد (ة) بمـ ل ضاجـي 1,25 
 1,25 بص2  من  اجتم عية  حصة 
حفيرة  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

حـق وي بت ض0خ 16 دجنبر 1)0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 15 فبراير 

))0) تحت ضقم 178.

8Iر8

STAR ADVERTISING AND MEDIA

 STAR ADVERTISING AND
MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو0ت حصص

 STAR ADVERTISING AND
MEDIA

ر19 ش ضع املق ومة زنقة حم د 
عرو0ة الداضالبير ء ، 0000)، 

الداضالبير ء املغرب
 STAR ADVERTISING AND
MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر19 

ش ضع املق ومة زنقة حم د عرو0ة 
الداضالبير ء - 0000) الداضالبير ء 

املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.17(061

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   0( في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) هراوي ميخ ئي2 
بص2  من  اجتم عية  حصة   5.000
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   5.000
هش م عروب بت ض0خ )0 م ضس ))0).
ضوجر  ف دي  (ة)  السيد  تفو0ت 
حصة اجتم عية من   5.000 ضوه ن  
بص2 5.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 
هش م عروب بت ض0خ )0 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ))8186.

9Iر8

s1 consulting

بارفومري سكوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

ب ضفومري سكوضي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 16 

جن 8 السكوضي بنصف ض صفرو ضقم 

16 جن 8 السكوضي بنصف ض صفرو 

1000ر صفرو املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.965

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض   (0(1 دجنبر   (1 في  املؤضخ 

ذات  شركة  سكوضي  ب ضفومري  ح2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 

 16 ضقم  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 

جن 8 السكوضي بنصف ض صفرو ضقم 

السكوضي بنصف ض صفرو  جن 8   16

1000ر صفرو املغرب نتيجة الزمة.

و عي8:

و  سكوضي  مر0م  السيد(ة) 

السكوضي  جن 8   16 ضقم  عنوانه(ا) 

بنصف ض صفرو 1000ر صفرو املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 16 وفي ضقم   (0(1 1) دجنبر  بت ض0خ 

جن 8 السكوضي بنصف ض صفرو ضقم 

السكوضي بنصف ض صفرو  جن 8   16

1000ر صفرو املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  االبتدائية بصفرو 

))0) تحت ضقم )ر1.

880I

STE JACQUARD DU MAROC SARL

 JACQUARD DU شركة

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE JACQUARD DU MAROC

SARL

 BUREAU 8 RUE N°399 - 2éme

 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA ، 30000، FES

MAROC

 JACQUARD DU MAROC شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب ضقم 

8 زنقة 99ر ب لط بق الث ني تجزئة 

جنة الز0تو8 1 بنسودة - 0000ر 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر8ر71

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. JACQUARD DU MAROC

مشغ2   -  : غرض الشركة بإيج ز 

مؤسسة لصنع األلبسة الج هزة.

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الث ني  ب لط بق  99ر  زنقة   8 ضقم 

 - بنسودة   1 الز0تو8  جنة  تجزئة 

0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

بط حي  عم ضي  حسي8  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
السيد حسن عم ضي بط حي : 500 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بط حي  عم ضي  حسي8  السيد 
س   85 ضقم   1 الجن 8  عنوانه(ا) 
االندلس عي8 الشقف موالي يعقوب 

0000ر ف س املغرب.
بط حي  عم ضي  حسن  السيد 
عنوانه(ا) 81 تجزئة الب ضك الشقة ) 
اق مة لينة ملعب الخي2 م ج 0000ر 

ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بط حي  عم ضي  حسي8  السيد 
س   85 ضقم   1 الجن 8  عنوانه(ا) 
االندلس غي8 الشقف موالي يعقوب 

0000ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1)8.
881I

ETABBAA LAHCEN

PANTO 45
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

PANTO 45 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 55 
تعونية الفداء برشيد - 6100) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7ر156

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 شتنبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PANTO 45
 - مقهى   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم - بلي ضد.
ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 (6100  - برشيد  تعونية الفداء   55

برشيد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : السيد قوتي توفيق 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة قوتي سميرة : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة قوتي فتيحة : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  توفيق  قوتي  السيد 
دواض اوالد ع مر اوالد ص لح بوسكوضة 
البير ء  الداض   (0000 النواصر 

املغرب.
السيدة قوتي سميرة عنوانه(ا) 55 
6100) برشيد  تجزئة الفداء برشيد 

املغرب.
عنوانه(ا)  فتيحة  قوتي  السيدة 
حي القدس اق مة املنزه عم ضة 50 ضقم 
الداض   (0000 البير ء  البرنو�صي   (

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  توفيق  قوتي  السيد 
دواض اوالد ع مر اوالد ص لح بوسكوضة 
البير ء  الداض   (0000 النواصر 

املغرب

عنوانه(ا)  فتيحة  قوتي  السيدة 
حي القدس اق مة املنزه عم ضة 50 ضقم 
6100) برشيد  البرنو�صي البير ء   (

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 11).
88(I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

CEEDOM SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 LARACHE LARACHE، 92000،
LARACHE MAROC

CEEDOM SOLUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر18 ش ضع 
ولي العهد مركز NREA مح2 ضقم ر1 

- 90000 طنجة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر8515.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(1 بكتوبر   (7 في  املؤضخ 
ح2 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   CEEDOM SOLUTIONS
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
ولي  ش ضع  ر18  اإلجتم عي  مقره  
ر1  ضقم  مح2   NREA مركز  العهد 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

اجواء العم2 غير مالئمة.
و حدد مقر التصفية ب ر18 ش ضع 
ولي العهد مركز NREA مح2 ضقم ر1 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عي8:

السيد(ة) كم ل مغ ضة و عنوانه(ا) 
150ر9 مرتي2 املغرب  ش ضع املق ومة 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   10 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 1)109.

Iر88

SUD INVEST CONSULTING

WIKIBOX-IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط 8 اض0كي اق مة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط بق ) الشقة ضقم

40000، MARRAKECH MAROC

WIKIBOX-IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الزضقطونى ضقم 8)11 مح ميد 

مراكش - 880160 مراكش املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.69991

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 01 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   WIKIBOX-IT الشر0ك الوحيد 
وعنوا8  دضهم   10.000 ضبسم له  

الزضقطونى  تجزئة  اإلجتم عي  مقره  
 - مراكش  مح ميد   11(8 ضقم 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   880160

وقف النش ط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مح ميد   11(8 ضقم  الزضقطونى 

مراكش - 880160 مراكش املغرب. 

و عي8:

و  مرست ني  حمزة  السيد(ة) 

ضقم  الزضقطونى  تجزئة  عنوانه(ا) 

 880160 مراكش  مح ميد   11(8

مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 588رر1.

888I

VUE D’EXPERTS

UP ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,(68

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
UP ADVISORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 91 - ش ضع 

املسيرة الخرراء الط بق األول 
شقة ضقم 1 - 0000) الداضالبير ء 

املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
68981ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 بكتوبر   (7 في  املؤضخ 

املص دقة على :
برادة  شدا  (ة)  السيد  تفو0ت 
50) حصة اجتم عية من بص2 50) 
حصة لف ئدة السيد (ة) سهي2 برادة 

بت ض0خ 10 دجنبر 1)0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818988.

885I

ائتم نية مومن

STE CASH 1085
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

ائتم نية مومن
تجزئة الوحدة ش ضع محمد الخ مس 
ضقم ر16 مكرض بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب
 STE CASH 1085

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : زنقة واد 
الذهب - )0ر61 تندضاضة املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.107/09
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(( فبراير   18 في  املؤضخ 
شركة ذات   STE CASH 1085 ح2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 
واد  زنقة  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
املغرب  تندضاضة  )0ر61   - الذهب 
نتيجة لفسخ عقد الشراكة مع شركة 

وف ك ش.
و عي8:

بودشيش ضضوا8   السيد(ة) 

حي بدض عي8 بني مطهر  و عنوانه(ا)   
املغرب  مطهر  بني  عي8   68100

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
))0) وفي زنقة واد  18 فبراير  بت ض0خ 

الذهب - )0ر61 تندضاضة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   15 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 2022/35.

886I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RiMaZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
RiMaZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

العركوب ضقم 01-8)77 - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(1159

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RiMaZ

تربية   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستغالل االستزضاع البحري وتربية 

املح ض وتربية الرخو0 ت وتربية األحي ء 

امل ئية واستزضاع األعش ب البحر0ة.

وتربية   ، امل ئية  األحي ء  تربية   -

وتربية   ، املح ض  وتربية   ، األسم ك 

بشج ض  وتربية  امل ئية،  األحي ء 

األعش ب  واستزضاع  الصنوبر، 

واملع لجة   ، واإلنت ج   ، البحر0ة 

والتسو0ق ؛.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

000ر7   -  01-7724 ضقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : زنيبر  م ض0ة  غيثة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

عبد  بن  سن ء  ف طمة  السيدة 

 100 بقيمة  حصة   500  : الخ لق 

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة غيثة م ض0ة زنيبر عنوانه(ا) 

الح جب  ايت حرز هللا  زنيبر  ضيعة 

51000 الح جب املغرب.

عبد  بن  سن ء  ف طمة  السيدة 
ت و8  كر0ن  ك زا  عنوانه(ا)  الخ لق 

بوسكوضة  املدينة الخرراء   81 فيال 

0000) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غيثة م ض0ة زنيبر عنوانه(ا) 

الح جب  ايت حرز هللا  زنيبر  ضيعة 

51000 الح جب املغرب

عبد  بن  سن ء  ف طمة  السيدة 

ت و8  كر0ن  ك زا  عنوانه(ا)  الخ لق 

بوسكوضة  املدينة الخرراء   81 فيال 

0000) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 558/2022.

887I

ائتم نية ميسيو8 كونس ي

BEN MSICK CAOUTCHOUC
إعال8 متعدد القراضات

ائتم نية ميسيو8 كونس ي

89، زنقة لوضيي ضوز، عي8 السبع ، 

0590)، الداض البير ء املغرب

 BEN MSICK CAOUTCHOUC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: رر1 

املنطقة الصن عية سيدي عثم 8 - - 

البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: -.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ين ير   07 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

- حذف القيود على سلط ت املسيرين

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

- تحيي8 الق نو8 األس �صي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :17 ضقم  بند 

م يلي: تسيير الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

 0ر م ضس ))0) تحت ضقم 5)8195.

888I
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ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

EL HEBA PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
EL HEBA PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  االجتم عي ش ضع 

ف ض2 السماللي ضقم 1650 - 000ر7 
الداخلة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(909
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   0( في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
والكهرب ئية  امليك نيكية  الصي نة 
ملولدات الديزل منخفرة ومتوسطة 
بز0 ضات  القي م  الط قة.  وع لية 
الصي نة املختلفة ملجموع ت الديزل 
املواد  توض0د  بنواعه وم ضك ته.  بك فة 
الخ صة  واألدوات  االستهالكية 
للفحص الرئي�صي ملجموع ت الديزل..
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 468/2022.
889I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 SUCCURSALE
ONVOUSASSURE.COM

شركة املس همة
تغيير السنة امل لية

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
85 ، ش ضع لخرر غيال8 ، الط بق 

الخ مس ، شقة 808 إق مة الوطنية 
،املدينة الجديدة، ف س ، 0100ر، 

ف س املغرب
 SUCCURSALE

ONVOUSASSURE.COM »شركة 
املس همة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 9ر1، 
ش ضع مرس السلط 8، زاو0ة زنقة 
زضهو8 الداض البير ء - - الداض 

البير ء املغرب.
»تغيير السنة امل لية«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
1))61ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤضخ في 17 فبراير ))0)

إلى من  تقرض تغيير السنة امل لية: 
01 ببر20 إلى 1ر م ضس.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 1))10.
850I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 MARCEL CONNECT
COSTUMERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تغيير السنة امل لية

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
85 ، ش ضع لخرر غيال8 ، الط بق 

الخ مس ، شقة 808 إق مة الوطنية 
،املدينة الجديدة، ف س ، 0100ر، 

ف س املغرب
 MARCEL CONNECT

COSTUMERS »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: 75، ش ضع 

11 ين ير، الط بق األول الشقة 
169، سيدي بليوط الداض البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب.
»تغيير السنة امل لية«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.(66611

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤضخ في 8) فبراير ))0)

إلى من  تقرض تغيير السنة امل لية: 
01 ببر20 إلى 1ر م ضس.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 85)9.
851I

KAMAR BENOUNA

 COST HOUSE MIDDLE EAT
AFRICA ش م م

إعال8 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 8ر

20160، Casablanca MAROC
 COST HOUSE MIDDLE EAT
AFRICA ش م م »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: 7 اق مة 

ضامي زنقة سبتة الط بق الث ني 
مكتب ضقم 8 - 0100) الداضالبير ء 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.(96815

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(1 يونيو   (8 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 
م يلي: قرض الجمع الع م الز0 دة في من 
دضهم   (69.500 دضهم الى   ((0.000

مع تغيير البند الس بع من القواني8 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

ضاسم ل
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81950.
85(I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

WELCOME CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير السنة امل لية

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
85 ، ش ضع لخرر غيال8 ، الط بق 

الخ مس ، شقة 808 إق مة الوطنية 
،املدينة الجديدة، ف س ، 0100ر، 

ف س املغرب
WELCOME CALL

 »شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 151,زنقة 

بس مة ابن ز0د الط بق ) الحي األيسر 

منطقة املع ض0ف الداض البير ء/انف  

- - الداض البير ء املغرب.

»تغيير السنة امل لية«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر6ر8ر8.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 8) فبراير ))0)

إلى من  تقرض تغيير السنة امل لية: 

01 ببر20 إلى 1ر م ضس.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 9118.

Iر85

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHANA DECHET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

CHANA DECHET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع واد 

املخ ز0ن زنقة املصوض ولد علي بن 

ج بر ضقم 50 - 000ر7 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(1167

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHANA DECHET
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جمع   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
بشك2  املع د8  و  والخردة  النف ي ت 

ع م.
- إع دة التدو0ر وجمع النف ي ت.

النف ي ت  واسترداد  مع لجة   -
بجميع بنواعه ..

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
علي  ولد  املصوض  زنقة  املخ ز0ن  واد 
الداخلة  000ر7   -  50 بن ج بر ضقم 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : النو0ري  شفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد نبي2 العط في : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : الخليكي  حي ة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد عز0ز نعينيعة : 50) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
النو0ري عنوانه(ا)  السيد شفيق 
سيدي   08 ض شقة  ر8  تجزئة عم ضة 
مومن 0000) الداض البير ء املغرب.

السيد نبي2 العط في عنوانه(ا) حي 
الداخلة  000ر7   1955 السالم ضقم 

املغرب.
الخليكي عنوانه(ا)  السيدة حي ة 
 558 زنقة العطف ضقم  ش ضع الوالء 

000ر7 الداخلة املغرب.
السيد عز0ز نعينيعة عنوانه(ا) حي 
الداخلة  000ر7  8)8ر  الوحدة ضقم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخليكي عنوانه(ا)  السيدة حي ة 
 558 زنقة العطف ضقم  ش ضع الوالء 

000ر7 الداخلة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 564/2022.

858I

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

COBAZIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

 ANINI HASSAN COMPTABLE
AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR
 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

COBAZIN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1) 

الوحدة 5 الحي املحمدي مراكش - 
80070 مراكش املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.158(9
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تحو20   (0(( ين ير   01 املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»1) الوحدة 5 الحي املحمدي مراكش 
- 80070 مراكش املغرب« إلى »بلبك ض 
 80080  - بمرشيش  بلبك ض  حي  ر1 

مراكش املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8188ر1.
855I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NAHA DAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
NAHA DAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الوحدة ر ضقم 57)ر - 000ر7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(1171

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAHA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.DAK

: - األعم ل  غرض الشركة بإيج ز 

اإلنش ئية الع مة وحفر اآلب ض.

- بعم ل الهندسة املدنية واملب ني 

السكنية والصن عية..

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

000ر7   - 57)ر  ضقم  ر  الوحدة 

الداخلة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد نصر هللا خون  : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : بيدال  هللا  حبيب  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  خون   نصر هللا  السيد 

000ر7   175 ضقم  الشي ف  واد  حي 

الداخلة املغرب.

السيد حبيب هللا بيدال عنوانه(ا) 

000ر7   (88 ضقم  التون�صي  ام  حي 

الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  خون   نصر هللا  السيد 

000ر7   175 ضقم  الشي ف  واد  حي 

الداخلة املغرب

السيد حبيب هللا بيدال عنوانه(ا) 

000ر7   (88 ضقم  التون�صي  ام  حي 

الداخلة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ الدهب  بوادي   االبتدائية 
ضقم  تحت   (0(( م ضس  1ر   

.566/2022
856I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADEBSA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
 ADEBSA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر0ك الوحيد

و عنوا8 مقره  االجتم عي حي املط ض 
زنقة الكو0رة ضقم 960 - 000ر7 

الداخلة .
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.157(1

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 8) م ضس ))0) تم تحو20 
الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 571/2022.
857I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ماي فير واتشز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
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40000، MARRAKECH MAROC

م ي فير واتشز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ) ش ضع 

 M AVENUE املن ضة املركز التج ضي

 L57 ايفرن ج الط بق السفلي ضقم

مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

705ر)1

في مؤضخ  حر  عقد   بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1  

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتر ء بمختصر تسميته  : م ي فير 

واتشز.

ت جر   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

س ع ت يدو0ة

- التصدير و االستيراد..

ش ضع   (  : عنوا8 املقر االجتم عي 

 M AVENUE التج ضي  املركز  املن ضة 

 L57 ضقم  السفلي  الط بق  ايفرن ج 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : احميسو  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد مصطفى دي ت  : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف احميسو عنوانه(ا) 

بوفي 60000 بوفي فرنس .

عنوانه(ا)  دي ت   مصطفى  السيد 

 60000 س 8 سبستي 8 دو موضسو8 

موضسو8 فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف احميسو عنوانه(ا) 

بوفي 60000 بوفي فرنس 

عنوانه(ا)  دي ت   مصطفى  السيد 

 60000 س 8 سبستي 8 دو موضسو8 

موضسو8 فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   17 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 965رر1.

858I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADEBSA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تفو0ت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

ADEBSA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املط ض 

زنقة الكو0رة ضقم 960 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.157(1

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 

املص دقة على :

السعيدة ادبة  (ة)  تفو0ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   500

1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) الن نة 

الكنت وي بت ض0خ 1ر م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ الدهب  بوادي   االبتدائية 

ضقم  تحت   (0(( م ضس  1ر   

.571/2022

859I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADEBSA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
ADEBSA SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املط ض 

زنقة الكو0رة ضقم 960 - 000ر7 
الداخلة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.157(1
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تعيي8   (0(( م ضس   (8 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الكنت وي الن نة كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 571/2022.

860I

MH CONSEIL

MAJID FAST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
MAJID FAST SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
في دي�صي اق مة ضاني  عم ضة ف 
الط بق 1 ضقم ) عي8 حرودة 

محمدية - 0ر06) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

17)0ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAJID :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.FAST SERVICES

آالت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املخطط ت  واستنس خ  للطب عة 

والرسوم ت (التشغي2) .

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ف  عم ضة  ضاني   اق مة  في دي�صي 
الط بق 1 ضقم ) عي8 حرودة محمدية 

- 0ر06) املحمدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد املجيد ابوهند : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ابوهند  املجيد  عبد  السيد 

ف  شطر  الصف   تجزئة  عنوانه(ا) 

الرقم 9ر1 الط بق السفلي الشالالت 

0ر86) املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ابوهند  املجيد  عبد  السيد 

ف  شطر  الصف   تجزئة  عنوانه(ا) 

الرقم 9ر1 الط بق السفلي الشالالت 

0ر86) املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 606.

861I
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MH CONSEIL

ATS LIFTING ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

 ATS LIFTING ENERGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

في دي�صي اق مة ضاني  عم ضة ف 

الط بق 1 ضقم ) عي8 حرودة 

محمدية - 0ر06) املحمدية املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 716

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في ر0 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

عم ضة  ضاني   اق مة  في دي�صي  »تجزئة 
حرودة  عي8   ( ضقم   1 الط بق  ف 

محمدية - 0ر06) املحمدية املغرب« 

إلى »اق مة ضاني  تجزئة 8 عم ضة ا ضقم 

17 الط بق ر طر0ق 107 كلم 17 عي8 

املحمدية  0ر06)   - حرودة محمدية 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 1ر م ضس 

))0) تحت ضقم ))6.

86(I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADEBSA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر0ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

 ADEBSA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي حي املط ض 
زنقة الكو0رة ضقم 960 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.157(1

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

وإنت ج  وتطو0ر  ومع لجة  زضاعة 

وتسو0ق  البستنة  منتج ت  جميع 

زضاعة  وكذلك  البستنة  منتج ت 

وتربية  الحمري ت  وزضاعة  األشج ض 

؛  املبكرة  والخرروات  الدواجن 

بشك له:  بجميع  الزضاعي  اإلنت ج 

الكروم  وزضاعة  والزضاعة  التشجير 

وجميع  املبكرة  والخرروات 

؛  ب لتربية  املتعلقة  املنتج ت األخرى 

والخرروات  الفواكه  جميع  زضاعة 

الزهر0ة  الغذائية  املنتج ت  وجميع 

في  وتسو0قه   ومع لجته   والنب تية 

املغرب وللتصدير ؛ اقتن ء واستغالل 

ك فة املمتلك ت الزضاعية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 571/2022.

Iر86

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DYNAMIC
AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسم ل الشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

 DYNAMIC AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي السالم 
ضقم )8 املنطقة الصن عية - 000ر7 

الداخلة املغرب

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.16767
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(( م ضس   (9 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   (.000.000«
»000.000.ر دضهم« إلى »5.000.000 
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ الدهب  بوادي   االبتدائية 
ضقم  تحت   (0(( م ضس  1ر   

.575/2022

868I

JBR CONSEILS

FIRSTLED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

JBR CONSEILS
816شقة ضقم ) الط بق االول تجزئة 

املس ض الحي الصن عي مراكش ، 
810000، مراكش املغرب

FIRSTLED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
املس ض ضقم ر6) مح2 01 طر0ق 
اسفي مراكش مراكش 80000 

مراكش املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
ر58)11.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   10 في  املؤضخ 

املص دقة على :
ايت  فوبد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   500 الكح2 
(ة)  حصة لف ئدة السيد   500 بص2 
بنس الخدجي بت ض0خ 10 م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   18 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8017ر1.

865I

TH CONSULTING

AUTO MO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

AUTO MO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر زنقة 

 H30 محمد حوديكي فر ء املك تب

مع ض0ف - 0100) الداض البير ء 

املغرب

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(050

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 17 فبراير ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

فر ء  حوديكي  محمد  زنقة  »0ر 

املك تب H30 مع ض0ف - 0100) الداض 

ابن  زنقة   58« إلى  املغرب«  البير ء 

بطوطة مكتب ضقم B1 7 الط بق ) - 

0080) الداض البير ء املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819811.

866I

OMEGA LINE

INESGO INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

INESGO INVEST

إق مة الربيع 96، ش ضع آنف ، 

الط بق 7، املكتب 71 ، 70ر0)، 

CASABLANCA MAROC

 INESGO INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

الربيع 96،ش ضع آنف ،الط بق 

7،املكتب 71 - 70ر0) الداضالبير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر659ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.INESGO INVEST

التطو0ر   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ضي.

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

آنف ،الط بق  96،ش ضع  الربيع 

7،املكتب 71 - 70ر0) الداضالبير ء 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عراقي بحمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بحمد  عراقي  السيد 

18،داض  ضقم  كنزطم ضيس  إق مة 

ر))7)  بوعزة،النواصر 

الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بحمد  عراقي  السيد 

18،داض  ضقم  كنزطم ضيس  إق مة 

ر))7)  بوعزة،النواصر 

الداضالبير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ض0خ البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

 16 م ضس ))0) تحت ضقم 8)101.
867I

PREMIUM FINANCE

STARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 8 

دواض السلط 8 تسلط نت - 80065 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8(07

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.STARCHITECTE
بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة بو البن ء.
 8 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 80065  - تسلط نت  السلط 8  دواض 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ع دل به ش : 1.000 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد ع دل به ش عنوانه(ا) 
ر10)8  الحوز  امزميز  السوق  دضع 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد ع دل به ش عنوانه(ا) 
ر10)8  الحوز  امزميز  السوق  دضع 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )ر88ر1.
868I

BUILDING TRAVAUX ET RÉPARATIONS

 BUILDING TRAVAUX ET
RÉPARATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تعيي8 مسير جديد للشركة

 BUILDING TRAVAUX ET
RÉPARATIONS

6) م ضس السلط 8 الشقة ر الط بق 
1 ، 0006)، الداض البير ء املغرب

 BUILDING TRAVAUX ET
RÉPARATIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) مرس 
السلط 8 الشقة ر الط بق 1 - 
0006) الداض البير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

6195)ر.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم تعيي8   (0(( م ضس  ر0  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

املشهوض ضشيد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر)8195.
869I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PROXAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 
صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب
PROXAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي القسم 
1 ضقم 11 - 000ر7 الداخلة املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(575
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(1 دجنبر  0ر  في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
»900.000 دضهم« بي من »100.000 
عن  دضهم«   1.000.000« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 578/2022.

870I

TH CONSULTING

AUTO MO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

AUTO MO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر زنقة 
 H30 محمد حوديكي فر ء املك تب

مع ضف - 0100) الداض البير ء 
املغرب.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

1(050
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بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( فبراير   17 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   (.000.000«

 (.600.000« إلى  دضهم«   600.000«

مق صة  إجراء   : طر0ق  عن  دضهم« 

املقداض  املحددة  الشركة  ديو8   مع 

و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819811.

871I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FOOD CREATOR
إعال8 متعدد القراضات

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش ضع العركوب ضقم 8-01)77 

صندوق البريد ضقم 186، 000ر7، 

الداخلة املغرب

FOOD CREATOR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

العركوب ضقم 01-8)77 - 000ر7 

الداخلة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.(0017

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (5 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

الشركة  توقيع  نظ م  تغيير  م يلي: 

للسيدة  منفص2  توقيع  ليصبح 

الجنسية  مغربية   ، ابردوس  نسيمة 

الح ملة لبط قة التعر0ف الوطنية   ،
اله دي  السيد  او   G216938 ضقم 

بن الرجب تون�صي الجنسية الح م2 

 OD01197P لبط قة التسجي2 ضقم 

التقنية  االداض0ة  الوث ئق  لجميع 

وامل لية 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم -: الذي ينص على م يلي:

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ  الدهب  بوادي   االبتدائية 

ضقم  تحت   (0(( م ضس  1ر 

.563/2022

87(I

SUD INVEST CONSULTING

LES ENFANTS JOYEUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط 8 اض0كي اق مة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط بق ) الشقة ضقم

40000، MARRAKECH MAROC

 LES ENFANTS JOYEUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

العظم الو0دا8 مراكش - ر8110 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

11ر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ENFANTS JOYEUX

مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

خ صة للتعليم االبتدائي و االولي.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ر8110   - مراكش  الو0دا8  العظم 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة عب سة القراط عنوانه(ا) 

ر8110  دواض العظم الو0دا8 مراكش 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  مروب  املهدي  السيد 

ر8110  دواض العظم الو0دا8 مراكش 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مروب  املهدي  السيد 

ر8110  دواض العظم الو0دا8 مراكش 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ))85ر1.

Iر87

TH CONSULTING

AUTO MO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ضبسم ل الشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

AUTO MO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

 H30 محمد حوديكي فر ء املك تب

مع ضف - 0100) الداض البير ء 

املغرب.

خفض ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(050

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( فبراير   17 في  املؤضخ 

بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  خفض 

من  بي  دضهم«   1.600.000« قدضه 

»600.000.) دضهم« إلى »1.000.000 

عدد  تخفيض   : طر0ق  عن  دضهم« 

األسهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ض0خ  البير ء  ب لداض   التج ض0ة 

1ر م ضس ))0) تحت ضقم 819811.

878I

ا ب س كونسولتينغ

 KO Group Amusement
كو غروب اميوزمونت

إعال8 متعدد القراضات

ا ب س كونسولتينغ

تق طع زنقة محمد الرشيد و ش ضع 

موالي عبد الرحم 8 مركز إيم 8 

ط بق 6 مكتب 6، 0000)، الداض 

البير ء املغرب

KO Group Amusement كو غروب 

اميوزمونت »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ق طع 

زنقة موالي عبد هللا و زنقة النخلة 

العم ضة 1 الط بق 8 الشقة 7 - 

0000) لداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: -.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

لتصبح شركة  الشركة  نش ط  تغيير 

اللتي من  األنشطة  ق برة و حذف 

شأنه  التداخ2 مع فروعه 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

 500.000 من  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

بي مس همة  دهـ   1.000.000 إلى  دهـ 

من  مكتتبة  نقدا   500.000 بقيمة 

سيني تير  ادام  الجديد  الشر0ك 

 / البير ء  الداض  تج ضي  (سج2 

هللا  عبد  السيد  يمثله    (818881

(BE733816 ب.ت.و) ص لحي

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 السيد عبد هللا ص لحي مسيرا 

يوسف  السيد  ضفقة  للشركة  ث ني  

بشير مع التوقيع املنفرد في االلتزام ت 

التي ال تتج وز قيمته  50.000 دهـ

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  األس �صي  الق نو8  تغيير 

ليتالئم مع تحوله  من شركة محدودة 

إلى  وحيد  شر0ك  ذات  املسؤولية 

شركة محدودة املسؤولية.
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وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
الشركة من شركة محدودة  تحو20 
إلى  وحيد  شر0ك  ذات  املسؤولية 

شركة محدودة املسؤولية
بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
شركة  الرئي�صي  الشركة  نش ط 

ق برة
على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 
م يلي: مس هم ت الشرك ء : كوغروب 
ادام  دهـ،   500.000 بلجيك   س.ض.ل 
دهـ.   500.000 املغرب  سيني تير 

املجموع 1.000.000 دهـ.
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
كوغروب س.ض.ل   : الشركة  ضبسم ل 
ادام سيني تير  5.000 حصة،  بلجيك  
املجموع  حصة.   5.000 املغرب 

10.000 حصة. كله  نقدا.
بند ضقم 18: الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 السيد يوسف بشير و السيد 
عبد هللا ص لحي مسيرين للشركة مع 
التوقيع املنفرد في االلتزام ت التي ال 

تتج وز قيمته  50.000 دهـ
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819819.

875I

ste al moustakbal conseil

 INVEST INTERNATIONAL
DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 INVEST INTERNATIONAL
DIVERS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 ضقم 

87 بلوك 08 تجزئة برج سهر0ج 
كن وة ف س - 0)01ر ف س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71981

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 INVEST INTERNATIONAL

.DIVERS SARL

اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة 

تنظيف املت جر واملحالت والشقق.

عنوا8 املقر االجتم عي : مح2 ضقم 

87 بلوك 08 تجزئة برج سهر0ج كن وة 

ف س - 0)01ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : بوزض0دة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد كم ل بوزض0دة : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوزض0دة عنوانه(ا)  السيد محمد 

تجزئة اللو0زات   1 بلوك  ر  تجزئة د 

ف س  0000ر  ف س  الوضد  سهب 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوزض0دة  كم ل  السيد 
ضقم ر بلوك 1 تجزئة اللو0زات سهب 

الوضد ف س 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوزض0دة عنوانه(ا)  السيد محمد 

تجزئة اللو0زات   1 بلوك  ر  تجزئة د 

ف س  0000ر  ف س  الوضد  سهب 

املغرب

عنوانه(ا)  بوزض0دة  كم ل  السيد 
ضقم ر بلوك 1 تجزئة اللو0زات سهب 

الوضد ف س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (1 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1869.

876I

ficof

RHAZIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

RHAZIMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي 

بلخرر تجزئة بوخ ضي ش ضع محمد 

الخ مس ضقم 50 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.(6957

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 16 م ضس  املؤضخ في 

RHAZIMAR شركة ذات املسؤولية 

0.000ر  ضبسم له   مبلغ  املحدودة 

اإلجتم عي حي  دضهم وعنوا8 مقره  

بلخرر تجزئة بوخ ضي ش ضع محمد 

 60000  - وجدة   50 ضقم  الخ مس 

وجدة املغرب نتيجة الملن فسة.

و عي8:

السيد(ة) يحى الغ زي و عنوانه(ا) 

ش ضع  بوخ ضي  تجزئة  بلخرر  حي 

وجدة   50 ضقم  الخ مس  محمد 

(ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   (0(( م ضس   16 بت ض0خ 

بلخرر تجزئة بوخ ضي ش ضع محمد 

 60000  - وجدة   50 ضقم  الخ مس 

وجدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   10 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8ر8.

877I

TH CONSULTING

AUTO MO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

AUTO MO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر زنقة 

محمد الحديكي فر ء املك تب 

0رمع ض0ف - 0100) الداض البير ء 

املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(050

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :

ملكرف  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة  000.ر 
9.666 حصة لف ئدة السيد (ة) ضشيد 

تمزكيدة بت ض0خ 17 فبراير ))0).

ملكرف  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة  000.ر 

6.666 حصة لف ئدة السيد (ة) عبد 

العز0ز اعز0بو بت ض0خ 17 فبراير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819811.

878I

FIDICOM

STE USAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

STE USAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )10 
ك تجزئة ض0 ض الي سمي8 طر0ق عي8 

الشقف ف س 0000ر ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7(067

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.USAD
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة للبن ء والتج ضة .
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم )10 
ك تجزئة ض0 ض الي سمي8 طر0ق عي8 

الشقف ف س 0000ر ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد عبد السالم ب قي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد السالم ب قي عنوانه(ا) 
)10 ك تجزئة ض0 ض الي سمي8  ضقم 
ف س  0000ر  الشقف  عي8  طر0ق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد السالم ب قي عنوانه(ا) 
)10 ك تجزئة ض0 ض الي سمي8  ضقم 
ف س  0000ر  الشقف  عي8  طر0ق 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1585.

879I

ائتم نية الشر0في مب ضك

 STE SMART سمارت ماتيريو

MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ائتم نية الشر0في مب ضك

حي الرج ف هلل بلوك س الزنقة 05 
ضقم ر0 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

 STE SMART سم ضت م تيريو

MATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا8 مقره  االجتم عي مركز 

تيموالي الطر0ق الرئيسية ضقم 15 

بو0زك ض8 - 81050 كلميم .

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

117ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 1) فبراير ))0) تم تحو20 

الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 6ر1.

880I

مست منة ش مة

PETRONAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش ضع املسيرة ضقم )18 الط بق االول 

الن ظوض ش ضع املسيرة ضقم )18 

الط بق االول الن ظوض، 000)6، 

الن ظوض املغرب

PETRONAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

العمرا8 عم ضة الحرمي8 ضقم 9 
الط بق الث لث سلوا8 الن ظوض 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
857ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PETRONAD
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشحوم و املحروق ت
التصدير و االستيراد

توزيع املحروق ت و الشحوم.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 9 ضقم  الحرمي8  عم ضة  العمرا8 
الن ظوض  سلوا8  الث لث  الط بق 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : السيد فؤاد النح ل 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
500 حصة   : السيد محمد اشوض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 50000  : النح ل  فؤاد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
 50000  : محمد  اشوض  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  النح ل  فؤاد  السيد 
 19 ضقم  هللا  عبد  بن  عالل  ش ضع 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.
عنوانه(ا)  اشوض  محمد  السيد 
سلوا8  0)ر1  ضقم  العمرا8  تجزئة 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  النح ل  فؤاد  السيد 
 19 ضقم  هللا  عبد  بن  عالل  ش ضع 

الن ظوض 000)6 الن ظوض املغرب

عنوانه(ا)  اشوض  محمد  السيد 

سلوا8  0)ر1  ضقم  العمرا8  تجزئة 
الن ظوض 000)6 الن ظوض الن ظوض

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 1) م ضس 

))0) تحت ضقم 859.

881I

اشرف مكتب : املح سبة و دضاسة املش ضيع و فض 

النزاع ت لالست ذ اسليم ني ب لرشيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :

LATIFA SAVON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املح سبة و دضاسة 

املش ضيع و فض النزاع ت لالست ذ 

اسليم ني ب لرشيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :
ضقم 18 الط بق االول و الث ني زنقة 

موض0ت ني  الواد االحمر الرشيدية ص 

- ب : 80، 000)5، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

LATIFA SAVON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 

الك ئن بدواض ترغلي2 بني زولي زاكوضة 

- ))879 زاكوضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر8ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LATIFA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.SAVON
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وحدة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

صن عية النت ج وبيع الص بو8.

املح2   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الك ئن بدواض ترغلي2 بني زولي زاكوضة 
- ))879 زاكوضة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : السيدة لطيفة بن الطيب 

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الطيب  بن  لطيفة  السيدة 

زولي  بني  ترغلي2  دواض  عنوانه(ا) 
زاكوضة ))879 زاكوضة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الطيب  بن  لطيفة  السيدة 

زولي  بني  ترغلي2  دواض  عنوانه(ا) 
زاكوضة ))879 زاكوضة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بزاكوضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر9.

88(I

MOORISH

SMART PROJET TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

9ر ش ضع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 0080)، الداض البير ء املغرب

 SMART PROJET TELECOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 810 ش ضع 

الزضقطوني إق مة ح مد الشقة 1 - 

0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8989ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. SMART PROJET TELECOM
الشبك ت   : غرض الشركة بإيج ز 

واالتص الت وبمن الكمبيوتر.
 810  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع الزضقطوني إق مة ح مد الشقة 

1 - 0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد زضوق كر0م : 000.) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  كر0م  زضوق  السيد 
بني   1059 الرقم   ( الفتح  تجزئة 
املحمدية   (0650 املحمدية  يخلف 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كر0م  زضوق  السيد 
بني   1059 الرقم   ( الفتح  تجزئة 
املحمدية   (0650 املحمدية  يخلف 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0118)8.
Iر88

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE HAROUNE«
LILFILAHA »SNC

شركة التر من
ح2 شركة

ائتم نية سبع عيو8
حي نوضا ضقم 86 ش ضع الحسن الث ني

سبع عيو8 الح جب
 SOCIETE HAROUNE LILFILAHA

 »»SNC
شركة دات االسم الجم عي 
ضاسم له  00 000 100 دضهم

ايت احس ين جم عة ايت بوبيدم 8 
عي8 ت وجدات الح جب

ضقم السج2 التج ضي 85611
فسخ مسبق للشركة و تعيي8 

املصفي 
في  املؤضخ  العرفي  العقد  بموجب 
 19 ))0) و املسج2 بت ض0خ  ين ير   08

م ضس ))0) قرض الجمع الع م 
االستثن ئي م  يلي.

املسبق  الفسخ  عن  اإلعال8 
لشركة

 SOCIETE HAROUNE  
»LILFILAHA »SNC

 D448683 للشركة  كمصفي   
تعيي8 السيد االبوكلي لحسن لح م2 

لبط قة التعر0ف الوطنية ضقم-
تعي8 املقر االجتم عي ايت احس ين 
جم عة ايت بوبيدم 8 عي8 توجدات 

الح جب - 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   (0(( م ضس   (8 بمكن س يوم 

ضقم 88
888I

ASMAA MEDIA GROUP

LP BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 
البير ء املغرب

LP BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
بوضكو8 زنقة ضكراكة اق مة 

الكوضنيش الشقة 1 العم ضة ) - - 
البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

605ر8ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (017 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LP  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. BUILDING

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي .

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

اق مة  ضكراكة  زنقة  بوضكو8 

 -  -  ( العم ضة   1 الشقة  الكوضنيش 

البير ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : هش م  العي �صي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : السيد عبد العظيم ط ضق 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد العي �صي هش م عنوانه(ا) 

الرقم ) اق مة الغد - الجديدة املغرب 

.
ط ضق  العظيم  عبد  السيد 
 - اق مة االندلس   8 الرقم  عنوانه(ا) 

الجديدة املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العي �صي هش م عنوانه(ا) 

الرقم ) اق مة الغد - الجديدة املغرب 
ط ضق  العظيم  عبد  السيد 
 - اق مة االندلس   8 الرقم  عنوانه(ا) 

الجديدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

غشت 017) تحت ضقم 886)68.

885I
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ائتم نية الشر0في مب ضك

 STE SMART سمارت ماتيريو

MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ائتم نية الشر0في مب ضك

حي الرج ف هلل بلوك س الزنقة 05 

ضقم ر0 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

 STE SMART سم ضت م تيريو

MATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز 

تيموالي الطر0ق الرئيسية ضقم 15 

بو0زك ض8 - 81050 كلميم املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

117ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 1) فبراير ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»مركز تيموالي الطر0ق الرئيسية ضقم 

15 بو0زك ض8 - 81050 كلميم املغرب« 

القرو0ة  الجم عة  اب ينو  »مركة  إلى 

اب ينو - 8)810 كلميم املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 6ر1.

886I

مكتب االست ذ زاهدي عبدالعز0ز موثق

 DEVAL INTERNATIONAL

INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �صي للشركة

مكتب االست ذ زاهدي عبدالعز0ز 

موثق

الداض البير ء ش ضع ) م ضس زنقة 

امستردام عم ضة 6 الرقم 6 - الط بق 

) ، 0890)، الداض البير ء املغرب

 DEVAL INTERNATIONAL

INVESTMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: الداض 
البير ء غوتييه 89 زنقة جو8 

جوضي الط بق الس دس شقة ضقم 

)1 - - الداض البير ء املغرب.

»مالءمة النظ م األس �صي للشركة«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

ر50660.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤضخ في 17 م ضس ))0)

األس �صي  النظ م  مالءمة  تقرض 

الق نو8:  مقتري ت  مع  للشركة 

بإض فة  الشركة  نش ط  توسيع 

النش ط الت لي:

املج الت  جميع  في  االستثم ض 

بو  شركة  بي  بتأسيس  الخ صة 

التمثي2 التج ضي و االمتي ز  شراكة، 

التج ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819688.

887I

ائتم نية الشر0في مب ضك

 STE SMART سمارت ماتيريو

MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

ائتم نية الشر0في مب ضك

حي الرج ف هلل بلوك س الزنقة 05 
ضقم ر0 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

 STE SMART سم ضت م تيريو

MATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز 

تيموالي الطر0ق الرئيسية ضقم 15 

بو0زك ض8 - 81050 كلميم املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

117ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   (1 في  املؤضخ 

املص دقة على :

تفو0ت السيد (ة) الحسي8 احم د 
بص2  من  اجتم عية  حصة   500
1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) كر0م 

بجديد بت ض0خ 1) فبراير ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 6ر1.
888I

ائتم نية الشر0في مب ضك

 STE SMART سمارت ماتيريو
MATERIAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي8 مسير جديد للشركة

ائتم نية الشر0في مب ضك
حي الرج ف هلل بلوك س الزنقة 05 
ضقم ر0 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب
 STE SMART سم ضت م تيريو
MATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مركز 

تيموالي الطر0ق الرئيسية ضقم 15 
بو0زك ض8 - 81050 كلميم املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

117ر.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( 1) فبراير  املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) احم د 

الحسي8 كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (5 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 6ر1.
889I

مكتب االست ذ زاهدي عبدالعز0ز موثق

RUCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االست ذ زاهدي عبدالعز0ز 
موثق

الداض البير ء ش ضع ) م ضس زنقة 
امستردام عم ضة 6 الرقم 6 - الط بق 

) ، 0890)، الداض البير ء املغرب

RUCCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الداض 

البير ء حي املعر0ف ر1 زنقة احمد 
املج طي إق مة األلب الط بق االول 
ضقم 08 - 70ر0) الداض البير ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5)69ر5

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.RUCCO

إنش ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مركز للتجمي2.

الداض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ر1 زنقة احمد  البير ء حي املعر0ف 
االول  الط بق  األلب  إق مة  املج طي 
البير ء  الداض  70ر0)   -  08 ضقم 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : يوم ني  هش م  السيد 

دضهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  يوم ني  هش م  السيد 

تجزئة  الشق  عي8  البير ء  الداض 

عثم 8 ر ش ضع ط ح ضقم 515 70ر0) 

الداض البير ء املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  يوم ني  هش م  السيد 
تجزئة  الشق  عي8  البير ء  الداض 
عثم 8 ر ش ضع ط ح ضقم 515 70ر0) 

الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (1 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 01)818.
890I

FIDULONIA

SONORDDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
SONORDDIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع عبد 
الرحم 8 الث لث قيس ض0ة ض0ف دوض 
كراج ضقم 18 مرتي2 - 150ر9 مرتي2 

املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.(7917

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

بمشيشح نعيمة كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بتطوا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 971.
891I

ETABBAA LAHCEN

MED AND MER IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT
 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC
MED AND MER IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس السلط 8 شقة ر الط بق االول 
الداض البير ء الداض البير ء 0000) 

الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71)6ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.AND MER IMMO
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.
6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
مرس السلط 8 شقة ر الط بق االول 
 (0000 الداض البير ء الداض البير ء 

الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : محمد  ادولحي 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
500 حصة   : السيدة عبيد مر0م 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ادولحي 8 محمد عنوانه(ا) 
املدينة  01ر  فيال  سيتي  كولف 
الخرراء بوسكوضة النواصر 0000) 

بوسكوضة املغرب.
عنوانه(ا)  عبيد  مر0م  السيدة 
املدينة  01ر  فيال  سيتي  كولف 
الخرراء بوسكوضة النواصر 0000) 

بوسكوضة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادولحي 8 محمد عنوانه(ا) 

املدينة  01ر  فيال  سيتي  كولف 

الخرراء بوسكوضة النواصر 0000) 

بوسكوضة املغرب

عنوانه(ا)  عبيد  مر0م  السيدة 

املدينة  01ر  فيال  سيتي  كولف 

الخرراء بوسكوضة النواصر 0000) 

بوسكوضة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 7ر97.

89(I

مكتب املوثقة االست دة دين  بغدادي

 INTERNATIONAL
 SPECIALTY BOUTIQUES

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

مكتب املوثقة االست دة دين  بغدادي

 Lot 264 florida sidi Maarouf

 Lot 264 florida sidi Maarouf،

Casablanca ،20200 املغرب

 INTERNATIONAL SPECIALTY

BOUTIQUES MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة لين  
ضقم ر6) مجمع عي8 الشق - 0000) 

الداض البير ء املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8981).

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8  ر01)  ين ير   (8 املؤضخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

 TANTOCO Christopher James

كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ر01) تحت ضقم 518001.

Iر89

FIDUCIAIRE CAFMA

 STE EL MOURABITOUN
CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

إغالق فرع ت بع لشركة تج ض0ة يوجد 

مقره  االجتم عي ب ملغرب

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، (6

NADOR MAROC
 STE EL MOURABITOUN CAR

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي 
الكندي ش ضع الفرابي ضقم )6 

الن ظوض - 000)6 الن ظوض املغرب.
»إغالق فرع ت بع لشركة تج ض0ة 
يوجد مقره  االجتم عي ب ملغرب«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.18(09
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس  0ر  في  املؤضخ 
 STE EL لشركة  ت بع  فرع  إغالق 
تسميته   MOURABITOUN CAR
 STE EL MOURABITOUN CAR
الزاو0ة  قيس ض0ة  في  عنوانه  والك ئن 
املومن  عبد  ش ضع  ر1  ضقم  مح2 
الرب ط   100(0  - الرب ط  حس 8 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 585.
898I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LAZ MIMOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش ضع موض0ت ني  صندوق البريد 
609) ، 80000، مراكش املغرب
LAZ MIMOUN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 57 ش ضع 
موض0ت ني  صندوق البريد 609) - 

80000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

85ر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAZ  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MIMOUN

تشغي2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وصي نة وإداضة وتأجير دوض الري فة.

57 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 -  (609 البريد  صندوق  موض0ت ني  

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 Pélagie CHEUGUEM السيدة 

 CHOMNUE ép BITEAU : 500

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 Yannick, Jean-Claude, السيد 

 Michel, Daniel BITEAU : 500

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 Pélagie CHEUGUEM السيدة 

 CHOMNUE ép BITEAU : 500

بقيمة 100 دضهم.

 Yannick, Jean-Claude, السيد 

 Michel, Daniel BITEAU : 500

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Pélagie CHEUGUEM السيدة 

CHOMNUE ép BITEAU عنوانه(ا) 

 La Durandière 44521  819

Oudon فرنس .

 Yannick, Jean-Claude, السيد 

Michel, Daniel BITEAU عنوانه(ا) 

 La Durandière 44521  819

Oudon فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Yannick, Jean-Claude, السيد 

Michel, Daniel BITEAU عنوانه(ا) 

 La Durandière 44521  819

 Oudon - France 44521 Oudon

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8558ر1.

895I

STE TIB COMPT SARL AU

al ikhwa construction

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش ضع املرابطي8 وزنقة 

البخ ضي إق مة بغدادي مكتب ضقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

al ikhwa construction شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8 زنقة م5 

اق مة مشيوض حي انج دي - 60000 

وجدة املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

0985ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 8) م ضس ))0) تم تحو20 

املقر االجتم عي الح لي للشركة من »8 

انج دي  اق مة مشيوض حي  زنقة م5 

»ضقم  إلى  املغرب«  وجدة   60000  -

كراج تجزئة العودي طر0ق ت زا  8ر1 

- 60000 وجدة املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 819.

896I

KAMAR BENOUNA

SHRY ش م م 
ذات مس هم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 8ر

20160، Casablanca MAROC
SHRY ش م م دات مس هم وحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر6 

ش ضع محمد الخ مس - 00ر0) 
الداضالبير ء املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1178(9
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في ر0 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
00ر0)   - »ر6 ش ضع محمد الخ مس 
 179« إلى  املغرب«  الداضالبير ء 
املق ومة  و ش ضع  لند8  ملتقى ش ضع 
الداضالبير ء   (0(50  - مرالسلط 8 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر008)8.
897I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LUXURY REAL ESTATE
A.C.Z.K

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش ضع موض0ت ني  صندوق البريد 
609) ، 80000، مراكش املغرب

 LUXURY REAL ESTATE A.C.Z.K
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 57 ش ضع 
موض0ت ني  صندوق البريد 609) - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر8ر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. LUXURY REAL ESTATE A.C.Z.K

تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

جميع املب ني املفروشة .

57 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 -  (609 البريد  صندوق  موض0ت ني  

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 Charlotte, Audrey السيدة 

 100 بقيمة  حصة   LEBERT : 500

دضهم للحصة .

حصة   500  : السيد خ لد ايدوض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 Charlotte, Audrey السيدة 

LEBERT : 500 بقيمة 100 دضهم.

بقيمة   500  : السيد خ لد ايدوض 

100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Charlotte, Audrey السيدة 

 Avenue  8( عنوانه(ا)   LEBERT

بيليير   Gaston Phoebus 64140

فرنس .

حي  السيد خ لد ايدوض عنوانه(ا) 

 (5 زنقة  ت و0ت  ابن  مج ل  القدس 

90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Charlotte, Audrey السيدة 

 Avenue  8( عنوانه(ا)   LEBERT

بيليير   Gaston Phoebus 64140

فرنس .
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حي  السيد خ لد ايدوض عنوانه(ا) 

 (5 زنقة  ت و0ت  ابن  مج ل  القدس 

90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر855ر1.

898I

STE JACQUARD DU MAROC SARL

 DIGITAL PARTNER شركة

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 STE DIGITAL PARTNER

SERVICES SARL

 N° 25 AVENUE DES FAR PRES

 ATLAS IMM BENSOUDA ،

30000، FES MAROC

 DIGITAL PARTNER شركة

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 5) 

ش ضع الجيش امللكي قرب االطلس 

عم ضة بنسودة - 0000ر ف س 

املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر6989.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض   (0(( م ضس   17 في  املؤضخ 

 DIGITAL PARTNER شركة  ح2 

املسؤولية  ذات  شركة   SERVICES

 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 

دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 

5) ش ضع الجيش امللكي قرب االطلس 

ف س  0000ر   - بنسودة  عم ضة 

املغرب نتيجة لعدم التوفيق في انج ز 

املشروع.

و عي8:

الح ج  ابن  عدن 8  السيد(ة) 

تجزئة   88 فيال  السلمي و عنوانه(ا) 

ف س  0000ر  املهدي طر0ق ايموزاض 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 88 وفي فيال   (0(( م ضس   (1 بت ض0خ 
تجزئة املهدي طر0ق ايموزاض - 0000ر 

ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1663/2022.
899I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DIO CAFE
إعال8 متعدد القراضات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش ضع موض0ت ني  صندوق البريد 
609) ، 80000، مراكش املغرب

DIO CAFE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: إق مة 
اندلس ) - 8 ش ضع دضعة ضقم 91 
معسكر جليز - 80000 مراكش 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
79ر98.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   (9 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  البداد  ضضوا8  السيد  استق لة 

جميع مه مه كمسير وحيد للشركة 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 السيدة وداد شطراب كمسيرة 

وحيدة جديدة للشركة
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
منح توقيع الشرك ت املصرفية بشك2 
قيود  بي  بدو8  و  منفص2  و  فردي 

للسيدة وداد شطراب
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي   :15 ضقم  بند 
 15 املوافقة على تعدي2 امل دة  م يلي: 

من الق نو8 األس �صي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8559ر1.
900I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

EMPLOIKOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

EMPLOIKOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي 

ش ضع موالي اسم عي2، اق مة 

االسم علية،عم ضة ر ضقم 101 

الط بق األول، الصخوض السوداء. - 

00ر0) الداض البير ء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

969رر5

الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

م ضس   08 في  املؤضخ  الوحيد 

الشركة  تسمية  تغيير  تم   (0((

 RHS« إلى   »EMPLOIKOM« من 

. »SERVICES

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819010.

901I

ائتم نية مومن

 STE LGUILI TRANSPORT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

ائتم نية مومن

تجزئة الوحدة ش ضع محمد الخ مس 
ضقم ر16 مكرض بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب

 STE LGUILI TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الوسط زنقة املسيرة ضقم 86 - 

)0ر61 تندضاضة املغرب

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.761
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 

املص دقة على :
سليمة ك سمي  (ة)  تفو0ت السيد 
بص2  من  اجتم عية  حصة   900
(ة) هش م  900 حصة لف ئدة السيد 

بوعص بة بت ض0خ 15 م ضس ))0).
سليمة ك سمي  (ة)  تفو0ت السيد 
100 حصة اجتم عية من بص2 100 
خديجة  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

دك لي بت ض0خ 15 م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 2022/42.

90(I

YF CONSULTING SERVICES

CHOCOLATERIE SEBOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
CHOCOLATERIE SEBOU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة 
ش ضعي محمد الديوضي و امب ضك 

الدك لي إق مة مر0ن  عم ضة س مح2 
ضقم 9 القنيطرة - 18000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر6885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHOCOLATERIE SEBOU
غرض الشركة بإيج ز : التج ضة في 

الشوكوال ومشتق ته .
زاو0ة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
امب ضك  و  الديوضي  محمد  ش ضعي 
الدك لي إق مة مر0ن  عم ضة س مح2 
القنيطرة   18000  - القنيطرة   9 ضقم 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد نوف2 غف ض : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد نوف2 غف ض عنوانه(ا) عم ضة 
اق مة   11 الشقة  لبن 8  زنقة  9ر 
القنيطرة   18000 القنيطرة  الصف ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوف2 غف ض عنوانه(ا) عم ضة 
اق مة   11 الشقة  لبن 8  زنقة  9ر 
القنيطرة   18000 القنيطرة  الصف ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم 90957.

Iر90

ائتم نية مومن

 STE LGUILI TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ائتم نية مومن
تجزئة الوحدة ش ضع محمد الخ مس 
ضقم ر16 مكرض بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب

 STE LGUILI TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا8 مقره  االجتم عي حي 
الوسط زنقة املسيرة ضقم 86 - 

)0ر61 تندضاضة .
تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.761

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 15 م ضس ))0) تم تحو20 
الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 2022/42.

908I

HORICOM

 ELECTRICITY TRANS NET
WORK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ELECTRICITY TRANS NET
WORK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 969 
شقة 7 الط بق ) حي السالم سيدي 

سعيد - 50000 مكن س املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.88((9

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 17 فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
حي   ( الط بق   7 شقة   969 »عم ضة 
 50000  - سعيد  سيدي  السالم 
مكرض حي   107« إلى  مكن س املغرب« 

دض0بة - 50000 مكن س املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 18ر1.

905I

ائتم نية مومن

STE TEXAS TRAVAUX SNC
شركة التر من

تأسيس شركة

ائتم نية مومن

تجزئة الوحدة ش ضع محمد الخ مس 
ضقم ر16 مكرض بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب

STE TEXAS TRAVAUX SNC شركة 

التر من

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الزضقطوني زنقة 8 ضقم 16 - )6110 

بني تجيت املغرب

تأسيس شركة التر من 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1051

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

األس �صي لشركة التر من ب ملميزات 

الت لية:

شك2 الشركة : شركة التر من.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TEXAS TRAVAUX SNC

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

املع د8 

االشغ ل الفالحية 

البن ء واالشغ ل املختلفة.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الزضقطوني زنقة 8 ضقم 16 - )6110 

بني تجيت املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   80  : سعيد  افقير  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد امقجوض فيص2 : 0ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة  0ر   : السيد بوهو امب ضك 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  سعيد  افقير  السيد 

بني تجيت   6110( بني تجيت املركز 

املغرب.

السيد امقجوض فيص2 عنوانه(ا) 

ت لسينت   61(5( اقرداس  حي 

املغرب.

عنوانه(ا)  امب ضك  بوهو  السيد 

 16 ضقم   08 زنقة  الزضقطوني  ش ضع 

)6110 بني تجيت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سعيد  افقير  السيد 

تجيت  بني   6110( تجيت  بني  مركز 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 2022/43.

906I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PRESTIGE & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش ضع موض0ت ني  صندوق البريد 

609) ، 80000، مراكش املغرب

PRESTIGE & CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 57 ش ضع 

موض0ت ني  صندوق البريد 609) - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

87ر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. PRESTIGE & CO

تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

جميع املب ني املفروشة.

57 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 -  (609 البريد  صندوق  موض0ت ني  

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : السيد خ لد ايدوض 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 Charlotte, Audrey السيدة 

 100 بقيمة  حصة   LEBERT : 500

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد خ لد ايدوض عنوانه(ا) 

 (5 زنقة  ت و0ت  ابن  مج ل  القدس 

80000 طنجة املغرب.

 Charlotte, Audrey السيدة 

 Avenue  8( عنوانه(ا)   LEBERT

بيلير   Gaston Phoebus 64140

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد خ لد ايدوض عنوانه(ا) 

 (5 زنقة  ت و0ت  ابن  مج ل  القدس 

طنجة 80000 طنجة املغرب

 Charlotte, Audrey السيدة 

 Avenue  8( عنوانه(ا)   LEBERT

بيلير   Gaston Phoebus 64140

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8555ر1.

907I

FLASH ECONOMIE

GLOBAL AFRIK FINANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GLOBAL AFRIK FINANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

بوضكو8 زنقة جعفر ابن حبيب اق مة 
املشرق ) الط بق 1 الشقة ضقم ر - 

0000) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8689ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. GLOBAL AFRIK FINANCES
إداضة   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

محفظة بسهم الشرك ت الت بعة له
-تشغي2 موقع و0ب للشراء والبيع 

عبر اإلنترنت
-إجراء ك فة املع مالت امل لية.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
بوضكو8 زنقة جعفر ابن حبيب اق مة 
 - ر  الشقة ضقم   1 الط بق   ( املشرق 

0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 ASSOUN Stéphane : 50 السيد

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 GREEN ECO GROUP : الشركة
50 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 ASSOUN Stéphane السيد 
.x 0 x x (ا)عنوانه

 GREEN ECO GROUP الشركة 
.x 0 x x (ا)عنوانه

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

 ASSOUN Stéphane السيد 
x 0 x x (ا)عنوانه

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819888.

908I

FIDWAY CONSEIL

HAMRIA LUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE)، 50000،
MEKNES MAROC

HAMRIA LUB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )91 شقة 
ب لسفلي تجزئة املنزه ر بوفكرا8 - 

50000 مكن س املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.88585

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تقرض ح2  )0 دجنبر  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسم له   مبلغ   HAMRIA LUB
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اإلجتم عي )91 شقة ب لسفلي تجزئة 
مكن س   50000  - بوفكرا8  ر  املنزه 
ح2 الشركة قب2   : املغرب نتيجة ل 
بداية  واعال8  ودية  بطر0قة  االوا8 

اجراءات التصفية.
و حدد مقر التصفية ب )91 شقة 
 - بوفكرا8  ر  املنزه  تجزئة  ب لسفلي 

50000 مكن س املغرب. 

و عي8:
الح م2  الكومي  محمد  السيد(ة) 
ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
تجزئة املنزه  و عنوانه(ا)   UC36591
ر ضقم )91 بوفكرا8 50000 مكن س 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   11 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 77.
909I

FICOB مكتب املح سبة

CBK MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOB مكتب املح سبة
اق مة ايم 8, شقة 8، ش ضع موالي 
ادضيس االول, املسيرة 1, تم ضة ، 

10000، تم ضة املغرب
CBK MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 ضقم 
8, العم ضة ر)1ر, حي الوف ق٫ تم ضة - 

0)0)1 تم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)59ر1
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CBK  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MEDICAL
تج ضة   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
املواد و املعدات الطبية و الشبه طبية

- مواد الز0نة و التجمي2 .
عنوا8 املقر االجتم عي : املح2 ضقم 
8, العم ضة ر)1ر, حي الوف ق٫ تم ضة - 

0)0)1 تم ضة املغرب.



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   7150

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 8(5  : اكزافي  شيريغن 8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 8(5  : ضوجير  بيلجيوفي8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

50 حصة   : السيدة حفيظة دضاع 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 : السيدة ك ي  ن ث لي جوز0ط ايليز 

50 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد ب ضا كوسط نزو : 50 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد شيريغن 8 اكزافي عنوانه(ا) 

1816 طر0ق مونطو 69850 69850 

س 8 سيغ او مونط دوغ فرنس .

ضوجير  بيلجيوفي8  السيد 

الجمهوض0ة  ش ضع   (88 عنوانه(ا) 

69800 فيلفرونشسيغ س و8 فرنس .

عنوانه(ا)  دضاع  حفيظة  السيدة 

اق مة ض0ف2 ب لم٫ 07/3 واحة سيدي 

 80000 مراكش   ٫ الو0دا8  براهيم 

مراكش املغرب.

ايليز  جوز0ط  ن ث لي  ك ي   السيدة 

فولط   اليس ندضو  في   عنوانه(ا) 

)1009 بن سكو ايط لي .

عنوانه(ا)  ب ضا كوسط نزو  السيد 

سينيو 100)1 سينيو ايط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  دضاع  حفيظة  السيدة 

اق مة ض0ف2 ب لم٫ 07/3 واحة سيدي 

 80000 مراكش   ٫ الو0دا8  براهيم 

مراكش املغرب

عنوانه(ا)  دضاع  خديجة  السيدة 

6, حي الفتح الرب ط  عم ضة د1, شقة 

10000 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 701.

910I

++FITAGAIC ++مــسـتأمـنة ت دلة لإلداضة و املحـ سبة 

 STE D›AMENAGEMENT
HYDRO AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

مــسـتأمـنة ت دلة لإلداضة و 
++FITAGAIC ++املحـ سبة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 23000، BENI-
MELLAL MAROC

 STE D›AMENAGEMENT
HYDRO AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي التقدم 
تجزئة كـر0مة الطبق ) - 000ر) ببني 

مالل املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.88(1

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   16 في  املؤضخ 

املص دقة على :
بمي8  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   (50 ضاجـي 
(ة)  حصة لف ئدة السيد   (50 بص2 
دجنبر   16 بت ض0خ  حـق وي  حفيرة 

.(0(1
ضاجـي  يونـس  (ة)  السيد  تفو0ت 
50) حصة اجتم عية من بص2 50) 
حفيرة  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

حـق وي بت ض0خ 16 دجنبر 1)0).
ضاجـي  عـص م  (ة)  السيد  تفو0ت 
50) حصة اجتم عية من بص2 50) 
حفيرة  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

حـق وي بت ض0خ 16 دجنبر 1)0).
 50 بمـ ل ضاجـي  (ة)  تفو0ت السيد 
حصة اجتم عية من بص2 50 حصة 
حـق وي  حفيرة  (ة)  السيد  لف ئدة 

بت ض0خ 16 دجنبر 1)0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 18 م ضس 

))0) تحت ضقم 78).

911I

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

PARA LEMFENNEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 ANINI HASSAN COMPTABLE

AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

PARA LEMFENNEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : مرآب 

حديقة الي سمي8 ضقم 67 الشطر 

ر ت منصوضت مراكش - 00ر80 

مراكش املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.118899

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

))0) تقرض ح2  )) فبراير  املؤضخ في 

ذات  شركة   PARA LEMFENNEN

ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا8  دضهم   100.000

الي سمي8  حديقة  مرآب  اإلجتم عي 

ت منصوضت  ر  الشطر   67 ضقم 

املغرب  مراكش  00ر80   - مراكش 

نتيجة لتعذض تحقيق غرض الشركة.

و عي8:

و  ملفن8  خديجة  السيد(ة) 

الي سمي8  حديقة  عنوانه(ا) 

 9 الشقة   8 املدخ2   (6 املجموعة 

مراكش املغرب  00ر80  ت منصوضت 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

مرآب  وفي   (0(( فبراير   (( بت ض0خ 

الشطر   67 ضقم  الي سمي8  حديقة 

00ر80   - مراكش  ت منصوضت  ر 

مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 6ر85ر1.

91(I

SPHERE CONSEILS

بوشارب طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
بوش ضب طرونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي السالم 1 
الشطر (ب) عم ضة 19 الرقم 5 فرانت 
ب تي سيدي مومن البير ء املغرب - 

8000) الداضالبير ء املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
57589ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تحو20   (0(( ين ير  1ر  املؤضخ في 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»السالم 1 الشطر (ب) عم ضة 19 الرقم 
5 فرانت ب تي سيدي مومن البير ء 
الداضالبير ء   (8000  - املغرب 
إق مة  مومن،  »سيدي  إلى  املغرب« 
 (8 ضقم  األض�صي  الط بق  الحمري، 
 (8000  -  . املغرب  الداضالبير ء 

الداضالبير ء املغرب ».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818578.
Iر91

manal makhoukhi

S3I CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

manal makhoukhi
 lot almamoun N 66 RDS

 BOUZNIKA Lot almamoun N
 66 rds BOUZNIKA، 13100،

bouznika maroc
S3I CONSTRUCTION
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8 تجزئة 

الحر0ة1 الط بق) شقة ر ش ضع 

فليسطي8 املحمدية 8800) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

59)0ر

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SرI  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيج ز : االعم ل و 

االنش ءات املتنوعة.

 8  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ر  شقة  الط بق)  الحر0ة1  تجزئة 

 (8800 املحمدية  فليسطي8  ش ضع 

املحمدية املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 1.000.000 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد اسم عي2 اوشي8 : 10.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد اسم عي2 اوشي8 : 10000 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اسم عي2 اوشي8 عنوانه(ا) 

فرنس  570ر1 فرنس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسم عي2 اوشي8 عنوانه(ا) 

فرنس  570ر1 فرنس  فرنس .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 680.

918I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

IRON SHIELD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

IRON SHIELD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 8 زنقة 

حني8 ش ضع الجوال8 الليدو ف س - 

0000ر ف س اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71777

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IRON : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

.SHIELD
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األمن و الحم ية من السرقة.
 8 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
زنقة حني8 ش ضع الجوال8 الليدو ف س 

- 0000ر ف س اململكة املغربية.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد عرقبي : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : بنزايدة  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 ( السيد محمد عرقبي عنوانه(ا) 
تجزئة ملسفر عم ضة ر الشقة 9 طر0ق 
اململكة  ف س  0000ر  ف س  ايموزاض 

املغربية.
السيد مصطفى بنزايدة عنوانه(ا) 
زنقة حني8 الط بق األض�صي الليدو   8

ف س 0000ر ف س اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عرقبي عنوانه(ا) )) 
تجزئة ملسفر عم ضة ر الشقة 9 طر0ق 
اململكة  ف س  0000ر  ف س  ايموزاض 

املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   10 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 05ر1.
915I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE ZAJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 8ر
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE ZAJA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ملكية 
مبروكة 1-1 مكتب ضقم 5 ب لط بق 
األض�صي إق مة خديجة ) ا زواغة 
عي8 سمن - 0000ر ف س املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر675.
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( فبراير   (( في  املؤضخ 
ذات  شركة   SOCIETE ZAJA ح2 
ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اإلجتم عي ملكية مبروكة 1-1 مكتب 
ضقم 5 ب لط بق األض�صي إق مة خديجة 

) ا زواغة عي8 سمن - 0000ر ف س 
املغرب نتيجة إلغالء النه ئي للشركة.

و عي8:
و  ضاشد  إبن  فؤاد  السيد(ة) 
تجزئة  ز/س  بلوك  79ر  عنوانه(ا) 
ف س  0000ر  ف س  واد  الحديقة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و  دندو8  جيه د  السيد(ة) 
مبروكة  تجزئة   0( ضقم  عنوانه(ا) 
املغرب  خنيفرة   58000 بوسك ض 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ملكية  وفي   (0(( فبراير  ر)  بت ض0خ 
ب لط بق   5 مكتب ضقم   1-1 مبروكة 
األض�صي إق مة خديجة ) ا زواغة عي8 

سمن - 0000ر ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1668/22.
916I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE ZMIMET FROID
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

ضفع ضبسم ل الشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ZMIMET FROID SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عي8 
ع ئشة املركز ت ون ت - 8000ر 

ت ون ت املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1975

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   (0(( ببر20   08 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
»100.000 دضهم« بي من »100.000 
عن  دضهم«   (00.000« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بت ون ت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 178.

917I

ائتم نية بوعرفة

STE TASGAWRTE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية بوعرفة
ضقم89 زنقة الداض البير ء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE TASGAWRTE TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر10 حي 
الطوبة ) - 00)61 بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1057
 1( في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TASGAWRTE TRANS
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  تصدير  الغير-  لحس ب  البر ئع 
استراد- بيع االعالف املركبة الخ صة 

ب مل شية.
حي  ر10   : عنوا8 املقر االجتم عي 

الطوبة ) - 00)61 بوعرفة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حصة   (50  : السيد قرعي جم ل 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : اسم عي2  قرعي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : النبي  عبد  قرعي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد قرعي محسن : 50) حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد قرعي جم ل عنوانه(ا) ر10 
حي الطوبة ) بوعرفة 00)61 بوعرفة 

املغرب.
السيد قرعي اسم عي2 عنوانه(ا) 
بوعرفة   61(00  ( حي الطوبة  ر10 

املغرب.
السيد قرعي عبد النبي عنوانه(ا) 
بوعرفة   61(00  ( حي الطوبة  ر10 

املغرب.
عنوانه(ا)  محسن  قرعي  السيد 
بوعرفة   61(00  ( حي الطوبة  ر10 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قرعي اسم عي2 عنوانه(ا) 
بوعرفة   61(00  ( حي الطوبة  ر10 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 46/2022.
918I

ائتم نية بوعرفة

STE TIMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

ائتم نية بوعرفة
ضقم89 زنقة الداض البير ء بوعرفة 
بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE TIMINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي قصر ايت 

فرولي بني ت جيت - )6115 بني 
ت جيت املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(57
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض ح2   (0(( ين ير  ر1  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   STE TIMINE الشر0ك الوحيد 
وعنوا8  دضهم   (0.000 ضبسم له  
مقره  اإلجتم عي قصر ايت فرولي 
ت جيت  بني   6115(  - ت جيت  بني 
استح لة تحقيق   : املغرب نتيجة ل 

الهدف االجتم عي للشركة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ايت فرولي بني ت جيت - )6115 بني 

ت جيت املغرب. 
و عي8:

احسيني  مصطفى  السيد(ة) 
انزاضا8  بئر  ش ضع   50 عنوانه(ا)  و 
بني ت جيت املغرب كمصفي   6115(

(ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 26/2022.
919I

CAFIGEC

CHILLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9ر
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
CHILLAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) زنقة 
مرس السلط 8 الشقة ر الط بق 1 - 

0100) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8967ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHILLAS

اآليس   -  : غرض الشركة بإيج ز 

كر0م واملع لج ت

- مطعم ك فيه.
زنقة   (6  : عنوا8 املقر االجتم عي 

مرس السلط 8 الشقة ر الط بق 1 - 

0100) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : حمومي  سليم  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حمومي  سليم  السيد 

فرنس  0100) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حمومي  سليم  السيد 

فرنس  0100) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ))8199.

9(0I

ائتم نية بوعرفة

STE TRAVPALMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ائتم نية بوعرفة
ضقم89 زنقة الداض البير ء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE TRAVPALMS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 0ر حي 

التر من - 00)61 بوعرفة املغرب.

ح2 شركة
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ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.09/1(7

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(1 بكتوبر   18 في  املؤضخ 
ح2 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ضبسم له   مبلغ   STE TRAVPALMS
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
اإلجتم عي 0ر حي التر من - 00)61 
مش ك2   : ل  نتيجة  املغرب  بوعرفة 
الهدف  تحقيق  صعوبة  و  م لية 

االجتم عي للشركة.
حي  0ر  و حدد مقر التصفية ب 

التر من - 00)61 بوعرفة املغرب. 
و عي8:

و  مبروك  العربي  السيد(ة) 
 61(00 حي التر من  0ر  عنوانه(ا) 
بوعرفة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بفجيج  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 47/2022.

9(1I

ائتم نية حلب لالستش ضة

 SOCIETE ELHAJ QOTBI
LILIIMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتم نية حلب لالستش ضة
88 زنقة عمر بن الخط ب. برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب
 SOCIETE ELHAJ QOTBI

LILIIMAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
) الرقم ) تجزئة النوض ش ضع محمد 

الخ مس - 6100) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر1886

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 ين ير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIETE ELHAJ QOTBI  :

.LILIIMAR
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

مق ولةعق ض0ة.
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
تجزئة النوض ش ضع محمد   ( الرقم   (

الخ مس - 6100) برشيد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : قطبي  الح ج  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  قطبي  الح ج  السيد 
قيال ش مة الرقم 118 6100) برشيد 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  قطبي  الح ج  السيد 
قيال س مة الرقم 118 6100) برشيد 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   06 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 06.

9((I

marrakech externalisation

 HALLEY MARRAKECH
S.A.R.L

عقد تسيير حر ألص2 تج ضي (األشخ ص 

املعنو0و8)

عقد تسيير حر ألص2 تج ضي
HALLEY MARRAKECH S.A.R.L

قي  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 HALLEY بعطى   (0(( م ضس   (8
املسج2   MARRAKECH S.A.R.L
ب ملحكمة  55رر)  التج ضي  ب لسج2 
التج ض0ة بمراكش حق التسيير الحر 
مراكش  ب  الك ئن  التج ضي  لألص2 
ت سولت نت  الشر0فية  بنكن وي  دواض 
لف ئدة  املغرب  مراكش   80000  -
تبتدئ  سنة   6 ملدة   VILLA NOUR
 01 في  تنتهي  و   (0(( م ي   01 من 
م ي 7)0) مق ب2 مبلغ شهري قيمته 

80.000 دضهم.
Iر)9

societe comptaline for you

ESPACE BUREAUX MARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

societe comptaline for you
6) زنقة عب س املسعدي ف س 

ف س، 0000ر، ف س املغرب
ESPACE BUREAUX MARIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع عبد 

الكر0م الخط بي عم ضة بنمو�صى 
الكواش الط بق ) - 0000ر ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(091
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ESPACE BUREAUX MARIA
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي .
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
عبد الكر0م الخط بي عم ضة بنمو�صى 
ف س  0000ر   -  ( الط بق  الكواش 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسم ل الشركة: 9.000.000 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 : ضج ء  مروني  علمي  السيدة 
85000 بقيمة 100 دضهم.

 : زهرة  مروني  علمي  السيدة 
85000 بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

ضج ء  مروني  علمي  السيدة 
طر0ق  ملسفر  تجزئة   ( عنوانه(ا) 

ايموزاض 0050ر ف س املغرب.
زهرة  مروني  علمي  السيدة 
زنقة بني توز0ن تجزئة   0( عنوانه(ا) 
 10170 السوي�صي  موضيس  س 8 

الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ضج ء  مروني  علمي  السيدة 
طر0ق  ملسفر  تجزئة   ( عنوانه(ا) 

ايموزاض 0050ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1706.

9(8I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE TODOS
MULTISERVICES S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

 STE TODOS MULTISERVICES
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

بحمد حم دي ضقم ر5) السم ضة - 
000)7 السم ضة املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

1157
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بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 1) بكتوبر 1)0) تم تعيي8 
مسير جديد للشركة السيد(ة) ملي�صي 

يوسف كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   (8 االبتدائية ب لسم ضة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 26/2022.

9(5I

GLOBAL CONTACTS

مباني السالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 0ر-)ر

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
مب ني السالم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5 ش ضع 
عبد هللا ابن ي سي8 عم ضة بليدو8 

الط بق 5 الرقم 5 - 0850) 
الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7787ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مب ني   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

السالم.
غرض الشركة بإيج ز : * االنع ش 

الغق ضي
* اقتن ء و بيع االضا�صي الع ض0ة او 

املجهزة.
 5  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
عم ضة  ي سي8  ابن  هللا  عبد  ش ضع 
 (0850  -  5 الرقم   5 بليدو8 الط بق 

الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد الكدح سعيد : 900 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيدة الكدح سلمى : 100 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  سعيد  الكدح  السيد 
تيط  تجزئة س   1 ضقم   1 االم2  حي 

ملب2 9680) الداضالبير ء املغرب.
عنوانه(ا)  سلمى  الكدح  السيدة 
تيط  تجزئة س   1 ضقم   1 االم2  حي 

ملب2 9680) الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  الكدح  السيد 
تيط  تجزئة س   1 ضقم   1 االم2  حي 

ملب2 9680) الداضالبير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 818916.

9(6I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE CM.OUAYAH
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تعيي8 مسير جديد للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
ضقم 1) ش ضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو8 املغرب
 STE CM.OUAYAH

MULTISERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

الق ئد ابراهيم ولد امب ضك بدو8 ضقم 
طرف ية - 70050 طرف ية املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

1ر06ر

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( ين ير   10 املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) الشيخ 

م ء العيني8 خديجة كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير  ر1  بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 87/2022.
9(7I

LE PUBLICATEUR LEGAL

INTEL SELL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظ ء التجزئة 6 الزنقة 51 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظ ء، 0850)، 

الداض البيظ ء املغرب
INTEL SELL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد(في 

طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر) زنقة 
بوضد الط بق ر الشقة 5 - 0000) 

الداض البير ء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
8767ر8.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تقرض ح2  15 فبراير  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   INTEL SELL الوحيد  الشر0ك 
وعنوا8  دضهم   50.000 ضبسم له  
بوضد  زنقة  ر)  اإلجتم عي  مقره  
الداض   (0000  -  5 الشقة  ر  الط بق 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البير ء 

اإلشتغ ل.
زنقة  ر)  و حدد مقر التصفية ب 
 (0(00  -  5 الشقة  ر  الط بق  بوضد 

الداض البير ء املغرب. 
و عي8:

و  موموحي  كرم  السيد(ة) 
الط بق  بوضد  زنقة  ر)  عنوانه(ا) 
البير ء  الداض  00ر0)   5 الشقة  ر 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
العقود تبليغ  مح2  و   املخ برة 

 و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )887.

9(8I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بالنيط دو بيبلستي اي نكوس 
»2ب ن«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
بالنيط دو بيبلستي اي نكوس »)ب 
8« شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : مكتب 

ضقم ) الط بق االض�صي زنقة ابن قيم 
ف س الجديدة ف س - 0000ر ف س 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.6(057

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( ببر20   05 املؤضخ في 
»)ب  بالنيط دو بيبلستي اي نكوس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   »8
ذات الشر0ك الوحيد مبلغ ضبسم له  
مقره   وعنوا8  دضهم   100.000
الط بق   ( ضقم  مكتب  اإلجتم عي 
االض�صي زنقة ابن قيم ف س الجديدة 
ف س املغرب نتيجة  0000ر   - ف س 

لقف2 النه ئي للشركة.
و عي8:

الكبيري  الرحيم  عبد   السيد(ة) 

و عنوانه(ا) الرقم 05) تجزئة الوف ق 
ف س  0000ر  ف س  العلي   زواغة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

مكتب  وفي   (0(( ببر20   05 بت ض0خ 

الط بق االض�صي زنقة ابن قيم   ( ضقم 

ف س  0000ر   - ف س الجديدة ف س 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1689/2022.

9(9I

FLASH ECONOMIE

 ENTREPRISE GLOBAL

FLUIDE JAD

إعال8 متعدد القراضات

 ENTREPRISE GLOBAL FLUIDE

JAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

ضبسم له :10000 دضهم

مقره  االجتم عي :زنقة سمية اق مة 

شهرزاد ر الط بق 5 ضقم )) النخي2 

-الداض البير ء

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

55ر508

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

قرض   (0(( م ضس   07 بت ض0خ  املؤضخ 

الشر0ك الوحيد للشركة م  يلي :

زهرة  هللا  تقى  السيدة  -تعيي8 

الق طنة في داض األم 8 بلوك اوه عم ضة 

كمسيرة  السبع  عي8   5 ضقم   1(5

جديدة

 HVAC -تغيير تسمية الشركة إلى 

COMPANY

من النظ م   15,3 تعدي2 الفص2 

األس �صي للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 0)8196.

0Iر9

JORITEC

JORITEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 JORITEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي 

 15Rue Sebou Bur 2 Etg 5 Centre

 D›affaire La Chope

القنيطرة -املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

9ر687

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتر ء بمختصر تسميته  

JORITEC

غرض الشركة بإيج ز 

Réparation industrielle

Travaux divers

عنوا8 املقر االجتم عي:

 15Rue Sebou Bur2 Etg 5  

 Centre D’affaire La Chope -

18000 القنيطرة املغرب

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

:السيد بيوب املجدوبي 

دضهم للحصة   100 حصة بقيمة 

.1.000

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء:

السيد بيوب املجدوبي 

عنوانه

 1858 الرقم   1 الوف ء  حي 

القنيطرة املغرب 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بيوب املجدوبي 

عنوانه

 1858 الرقم   1 الوف ء  حي 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم09ر1

1Iر9

FLASH ECONOMIE

MYAQUA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

MYAQUA

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسم له  :100000 دضهم

 مقره  اإلجتم عي: 86 ش ضع 

الزضقطوني الط بق ) ضقم 6 - 

الداضالبير ء

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

856((7

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ بت ض0خ 17 م ضس ))0) قرض م  

يلي

للشركة  االجتم عي  املقر  تحو20   

لوجيستيك  فيتيريس  مجمع  إلى 

الرب ط عي8  طر0ق   ( النوالة  تجزئة 

السبع - الداض البير ء

النظ م  من  ر  الفص2  تعدي2 

األس �صي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819808 

I)ر9

STE TIB COMPT SARL AU

STE BFN AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش ضع املرابطي8 وزنقة 

البخ ضي إق مة بغدادي مكتب ضقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

STE BFN AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

امب ضك البك ي اق مة سكينة العم ضة 

A ضقم 6 قبيب ت الرب ط - 10050 

الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر)159

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BFN AUTO

غرض الشركة بإيج ز : استيراد و 

تصدير, بيع السي ضات (سمس ض).

زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

امب ضك البك ي اق مة سكينة العم ضة 

 10050  - الرب ط  قبيب ت   6 ضقم   A

الرب ط املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : ن صري  فيص2  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : ن صري  بوسيف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  ن صري  فيص2  السيد 
سكينة  اق مة  البك ي  امب ضك  زنقة 
الرب ط  قبيب ت   6 ضقم   A العم ضة 

10050 الرب ط املغرب.
السيد بوسيف ن صري عنوانه(ا) 
سكينة  اق مة  البك ي  امب ضك  زنقة 
الرب ط  قبيب ت   6 ضقم   A العم ضة 

10050 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ن صري  فيص2  السيد 
سكينة  اق مة  البك ي  امب ضك  زنقة 
الرب ط  قبيب ت   6 ضقم   A العم ضة 

10050 الرب ط املغرب
السيد بوسيف ن صري عنوانه(ا) 
سكينة  اق مة  البك ي  امب ضك  زنقة 
الرب ط  قبيب ت   6 ضقم   A العم ضة 

10050 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)8).
Iرر9

FIDUSAL

YZY PACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSAL
ر189وش ضع ط ضق بن ز0 د حي 

املغرب العربي تم ضة ، 0ر0)1، تم ضة 
املغرب

YZY PACT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة ق دض 
الشقة 8 الط بق األول مرس الخير - 

000)1 تم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر58ر1
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YZY  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PACT

مكتب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األستش ضة و مواكبة املش ضيع 

بيع مستلزم ت املكتب و الخدم ت 

عبر املنص ت األلكترونية.

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

مرس  األول  الط بق   8 الشقة  ق دض 

الخير - 000)1 تم ضة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 700  : السيد صبوض عبذ الواحد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

100 حصة   : السيدة صب ض بمينة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   100  : صبوضز0 د  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد صبوض ي سي8 : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الواحد  عبذ  صبوض  السيد 
عنوانه(ا) بم2 5 عم ضة 8 ضقم ر إق مة 

البهجة املسيرة ح ي م 10000 الرب ط 

املغرب.

عنوانه(ا)  بمينة  صب ض  السيدة 
إق مة البهجة  ر  8 ضقم  5 عم ضة  بم2 

املسيرة ح ي م 10000 الرب ط املغرب.

السيد صبوضز0 د عنوانه(ا) بم2 5 
عم ضة 8 ضقم ر إق مة البهجة املسيرة 

ح ي م 10000 الرب ط املغرب.

عنوانه(ا)  ي سي8  صبوض  السيد 
إق مة البهجة  ر  8 ضقم  5 عم ضة  بم2 

املسيرة ح ي م 10000 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد  عبذ  صبوض  السيد 
عنوانه(ا) بم2 5 عم ضة 8 ضقم ر إق مة 

البهجة املسيرة ح ي م 10000 الرب ط 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 7750.
8Iر9

STE TIB COMPT SARL AU

CLINIQUE ALISRAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى ش ضع املرابطي8 وزنقة 

البخ ضي إق مة بغدادي مكتب ضقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

CLINIQUE ALISRAE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي تجزئة 
النصر ضقم 09) تجزئة النصر ضقم 

09) 60800 توض0رت املغرب.
تغيير نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.985

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(1 نونبر  0ر  املؤضخ في 
عي دة  »مشغ2  من  الشركة  نش ط 
للمؤسس ت  »مؤجر  إلى  جراحية« 

التج ض0ة و الصن عية«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت وض0رت بت ض0خ 5) م ضس 

))0) تحت ضقم 9)1.
5Iر9

tob travaux divers

FRACH DAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمو8 ضقم 

الداض 11 العيو8 العيو8، 70000، 
العيو8 املغرب

FRACH DAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ملتقى 
ش ضع ادضيس االول وش ضع جب2 
ط ضق العيو8 70000 العيو8 

املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8089

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 01 م ضس ))0) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

وش ضع  االول  ادضيس  ش ضع  »ملتقى 

العيو8   70000 العيو8  جب2 ط ضق 

ابن  سفي 8  ابو  »ش ضع  إلى  املغرب« 

العيو8   70000 العيو8  الح ضث 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 933/2022.

6Iر9

STE TIB COMPT SARL AU

CLINIQUE ALISRAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش ضع املرابطي8 وزنقة 

البخ ضي إق مة بغدادي مكتب ضقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

CLINIQUE ALISRAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

النصر ضقم 09) تجزئة النصر ضقم 

09) 60800 توض0رت املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.985

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(1 نونبر  0ر  املؤضخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوعي دي اسم ء كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت وض0رت بت ض0خ 5) م ضس 

))0) تحت ضقم 9)1.

7Iر9
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d’Amico Dry Maroc

 D›AMICO DRY MAROC

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

تفو0ت حصص

d›Amico Dry Maroc

19) ش ضع الزضقطوني ، زاو0ة 

بوليف ضد الروض ني ، الط بق 

الس دس ، 0رر0)، الداض البير ء 

اململكة املغربية

 d›Amico Dry Maroc SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 19) 

ش ضع الزضقطوني ، زاو0ة بوليف ضد 

الروض ني ، الط بق الس دس 19) 

ش ضع الزضقطوني ، زاو0ة بوليف ضد 

الروض ني ، الط بق الس دس 0رر0) 

الداض البير ء اململكة املغربية.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(05981

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :

صيزاض  (ة)  السيد  تفو0ت 

اجتم عية  حصة   150 داميكو 

لف ئدة  حصة   1.000 بص2  من 

داميكوبنطرن صيون ل  (ة)  السيد 

 17 بت ض0خ  داميكوبنطرن صيون ل 

فبراير ))0).

ب ولو  (ة)  السيد  تفو0ت 

اجتم عية  حصة   150 داميكو 

لف ئدة  حصة   1.000 بص2  من 

داميكوبنطرن صيون ل  (ة)  السيد 

 17 بت ض0خ  داميكوبنطرن صيون ل 

فبراير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر005)8.

8Iر9

GROUPE ABCE

LEDCOM
إعال8 متعدد القراضات

GROUPE ABCE
108 مكرض ش ضع عبد املومن الط بق 

الرابع ، 0000)، الداض البيص ء 
املغرب

LEDCOM »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: زنقة ر9 
ضقم )1 الدوض األض�صي سيتي بالتو 
الع ئلة الفرنسية - - الداض البير ء 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.(19987

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   09 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
 .500.000 بمبلغ  امل ل  ضبس  ز0 دة 
جديد  سهم   5000 بإصداض  دضهم 
 ، سهم  لك2  دضهم   100 بقيمة 
مدفوعة ب لك م2 عن طر0ق مق صة 
الج ض0ة  ديو8 من حس ب ت الشرك ء 
الجديد  الربسم ل  سيصبح  وبذلك 

للشركة دضهم 1.000.000
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
الجمعية العمومية بعد سم ع تقر0ر 
اإلداضة تقرض تعدي2 الغرض املؤس�صي 
من  الغرض   : يصبح  الذي  للشركة 
معدات  وتركيب:  توزيع  هو  الشركة 
األمن اإللكترونية. معدات تكنولوجي  
واالتص الت.  والشبك ت  املعلوم ت 
ك بالت  املعدات السمعية والبصر0ة. 
التي ض املنخفض والتي ض الع لي. األجهزة 
و   LED ش ش ت  املتصلة.  املنزلية 
 .LED إض ءة  بجهزة  ضقمية.  الفت ت 

االستيراد والتصدير. التج ضة.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
مليو8  بمبلغ  امل ل  ضبس  تحديد  تم 
دضهم (1،000،000 دضهم) مقسم إلى 
سهم بقيمة   (10،000) عشرة آالف 
م ئة دضهم (100.00 دضهم) مدفوعة 

بم   للشرك ء  ومخصصة   ، ب لك م2 

 ، منهم  ك2  مس هم ت  مع  يتن سب 

وهي: : • بنس الزهراني: 5000 سهم • 

5000 سهم بو إجم لي:  عف ف ضايس: 

10000 سهم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0890)8.

9Iر9

CABINET AMINE KABBAJ ET ASSOCIES

MARRAKECH INK
إعال8 متعدد القراضات

 CABINET AMINE KABBAJ ET

ASSOCIES

 AV HASSAN II N°82 GUELIZ ،

80000، مراكش املغرب

MARRAKECH INK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

منصوض الدهبي اق مة اضموني الط بق 

) ضقم 10 - - مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.68189

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   11 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم -1 تحو20 املقر االجتم عي 

تم  م يلي:  الذي ينص على  للشركة: 

تحو20 املقر االجتم عي الح لي للشركة 

 1 11 عم ضة اليت الط بق  » ضقم  من 

 - الس دس  محمد  ش ضع   (1( ضقم 

»ش ضع  إلى  املغرب«  مراكش   80000

منصوض الدهبي اق مة اضموني الط بق 

) ضقم 10 - 80000 مراكش املغرب«

قراض ضقم -2 تفو0ت حصص: الذي 

(ة)  السيد  تفو0ت  ينص على م يلي: 

حصة   51 ج كيس  جولي 8  ضم ك 

اجتم عية من بص2 51 حصة لف ئدة 

السيد (ة) مروا8 السو0دي بت ض0خ 15 

فبراير ))0)

جديد  مسير  تعيي8   3- ضقم  قراض 
تم  م يلي:  الذي ينص على  للشركة: 
تعيي8 مسير جديد للشركة السيد(ة) 
تبع   السو0دي مروا8 كمسير وحيد 

لقبول استق لة املسير
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
الذي ينص على   :  7 و   6 بند ضقم 
مروا8  السو0دي  حصص  م يلي: 
100 حصة اجتم عية من بص2 100 

حصة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8558ر1.

980I

FIDUSCAL

CREATION 2H
إعال8 متعدد القراضات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 1)ر
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
CREATION 2H »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي 

الصن عي الط بق االول العم ضة ) 
البرنو�صي عي8 السبع الداض البير ء 

- 0600) الداض البير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
59ر88).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( فبراير   (1 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
الحصص:  تفو0ت   /1 ضقم  قراض 
الذي ينص على م يلي: • يقوم السيد 
خمسم ئة  بتفو0ت  حرمة  مصطفى 
دضهم   100.00 بقيمة  حصة,   (500(
حسي8  السيد  لص لح  منه   لك2 

سعودي
الجديد  التقسيم   /( ضقم  قراض 
م يلي:  على  ينص  الذي  للحصص: 
 1000  . السعودي  حسي8  السيد   -

حصة.
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الشك2  تحو20  ر/  ضقم  قراض 
م يلي:  على  ينص  الذي  الق نوني: 
املسؤولية  ذات  الشركة  تحو20  تم 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة من شر0ك الوحيد
وحيد  مسير  تعيي8   /8 ضقم  قراض 
للشركة: الذي ينص على م يلي: يعي8 
الجمع السيد حسي8 سعودي مسير 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة.
اإلداضة:  صالحي ت   /5 ضقم  قراض 
الذي ينص على م يلي: ستلتزم الشركة 
بأي عم2 يتعلق به  وكذلك العملي ت 
امل لية بتوقيع السيد حسي8 سعودي 

بصفته املدير الوحيد
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 

مس هم ت
على  ينص  الذي  ر1:  ضقم  بند 

م يلي: صالحي ت االداضة
على  ينص  الذي   :16 ضقم  بند 

م يلي: صالحي ت االمر ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0186)8.

981I

موثق

 YASMINA
 ELECTROMENAGER

KITCHEN- YEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
ش ضع الزضقطوني ضقم 58 الط بق 

الث ني الفنيدق الفنيدق، 000ر1، 
الفنيدق ش ضع الزضقطوني ضقم 58 

الط بق الث ني
 YASMINA ELECTROMENAGER

KITCHEN- YEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي منطقة 
االنشطة االقتص دية للفنيدق 

املنطقة الحرة واد النكرو مخز8 71 
الفنيدق 000ر1 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
19ر1ر

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20  ر) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 YASMINA ELECTROMENAGER

.KITCHEN- YEK
األسـت ذ   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عبدالطيف ط هري
مـوثق ب لفنيدق

منطقة   71 ضقم  مخز8   07 ايلو 
ب لفنيدق  االقتص دية  األنشطة 

املنطقة الحرة واد النكرو الفنيدق
مسؤولية  ذات  شـركـة  تأسيس 

محدودة
(م ئة   : املــــــــــــــــ ل  *الـــــربس 

بلف)100.000 دضهــــــــــــــم
 07 ايلو  االجتمــــ عــــي:  *املـــقــــر 
األنشطة  منطقة   71 ضقم  مخز8 
االقتص دية ب لفنيدق املنطقة الحرة 

واد النكرو الفنيدق .
* بمقت�صى عقـــد ضسمـــي حــرض مــن 
طـــرف األست ذ عبد اللطيف ط هري 
ر)  بتـــ ض0خ  ثـــم   ، ب لفنيدق  موثق 
م ضس ))0) وضـــع الق نــو8 األس �صي 
محــدودة  مسؤولية  ذات  للشركـــة 

التـــي مميـــزاته  ك لتـــ لـــي :
ي سمينة   : *التـــــسمـــيــة 
اليكترومين جي كيتش 8 ضمزه  ي ك (» 
 YASMINA ELECTROMENAGER
 KITCHEN « SARL et pour Sigle
مســــؤولـــية  ذات  شـــركـــة   (  YEK

محـــدودة.
*الغرض من الشركة هو:

الشراء   ، ع م  بشك2  التج ضة   -
فيم   والتسو0ق  والتمثي2  والبيع 
ومواد  وبر ئع  منتج  بأي  يتعلق 
وعموًم  بي �صيء من بي نوع ومن بي 
املنتج ت  جميع  سيم   وال   ، مصدض 

معدات  و  املنزلية  ب ألجهزة  املتعلقة 

و بدوات املطبخ ومعدات و تجهيزات 

صنع الحلو0 ت و املخ بز ؛

االستيراد  عملي ت  ك فة   -

والتصدير.

- شراء وتمثي2 وتسو0ق واستغالل 

والعالم ت  االختراع  براءات  جميع 

يتعلق  فيم   والتراخيص  التج ض0ة 

املطبخ  وبدوات  املنزلية  ب ألجهزة 

ومعدات و تجهيزات صنع الحلو0 ت 

واملخ بز ؛

- شراء وتمثي2 وتسو0ق واستغالل 

والعالم ت  االختراع  براءات  جميع 

يتعلق  فيم   والتراخيص  التج ض0ة 

املطبخ  وبدوات  املنزلية  ب ألجهزة 

ومعدات و تجهيزات صنع الحلو0 ت 

واملخ بز ؛

املع مالت  جميع   ، بعم  وبشك2 

العق ض0ة  بو  املنقولة  بو   التج ض0ة 

بو امل لية املتعلقة بشك2 مب شر بو غير 

مب شر ب ألشي ء املحددة بعاله بو من 

املحتم2 ب8 تعزز تطو0ر الشركة.

سنـــة مـــن   99 حددت ف  *املــدة: 

تـــ ض0ــــخ التـــأسيــــس النهـــ ئـــي مــ  عـــدا فـــي 

حـ الت الـــفســخ املـــســبــق بو التمــــديد.

فــي(م ئة  حـــدد  املـــــــــــــــــــــ ل:  *الربس 

دضهــــــــــــــم مقــــــســـــم إلى   100.000 بلف) 

دضهــم   100 فئـــــــة  مــن  حـــصة   1000

كـــ2  حــــصص  تمثــــ2  التي  للــــواحــــدة 

ك لشــــكـــ2  منحــــت  الالتي  و  شــــر0ك 

الت لـــــي:

 510 -السيـــــــــــــد عبدا هلل بلحليمي  

حــــصــــة

-السيـــــــــــد عبدا لع لي الشه بي 890 

حــــصـــــة

حصـــــــة   1000 املجــــمــــــــــــــــــــوع: 

النقديــــــــة  الحصــــــص  تســـــ وي 

للشركــــ ء

الشركـــــة  الشركة:  تسيير   *

عبدا  السيـــــــــــــد  طــــرف  مـــــن  ممثلــــة 

الع لي  عبد  والسيـــــــــــد  بلحليمي  هلل 

الشه ب بصفتهم  مسيرين للشـــــــركــــة 

ملـــــــدة ست (06) سنوات تلزم الشركة 

ب لتوقيع املشترك لكليهم .

تبـــتدئ   : االجـــتـــم عيــــــة  السنـــــة   *
1ر  في  وتنتهــــــي  ين يـــــــــــر  ف تــــح  مــــن 

دجنبــــــــــر
الص فـــــية  األضب ح  مــــن   : األضب ح 
تقــتــــــــــــطف °/° 5 لتـــــأســـــيس االحتي ط 

الق نــــوني.
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 
في   ، بتطوا8  االبتدائية  ب ملحكمة 
و تم  تحت عدد996   ،28/03/2022
التقييد ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 

19ر1ر .
بمث بة مختصر وبي 8 

األست ذ عبداللطيف ط هري
منطقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
للفنيدق  االقتص دية  االنشطة 
 71 املنطقة الحرة واد النكرو مخز8 

الفنيدق 000ر1 الفنيدق املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 510  : الحليمي  عبدهللا  السيد 
حصة بقيمة 51.000 دضهم للحصة .

 890  : السيد عبدالع لي الشه بي 
حصة بقيمة 89.000 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبدهللا الحليمي عنوانه(ا) 
حي اغط س ش ضع املوحدين زنقة 1 ا 

ضقم 58 000ر1 الفنيدق املغرب.
الشه بي  عبدالع لي  السيد 
عنوانه(ا) حي اغط س زنقة 10ا مكرض 

ضقم 5) 000ر1 الفنيدق املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا الحليمي عنوانه(ا) 
حي اغط س ش ضع املوحدين زنقة 1 ا 

ضقم 58 000ر1 الفنيدق املغرب
الشه بي  عبدالع لي  السيد 
عنوانه(ا) حي اغط س زنقة 10ا مكرض 

ضقم 5) 000ر1 الفنيدق املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 917.

98(I
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE TANOUTI CARS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE TANOUTI CARS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

النكوض امزوض8 الحسيمة - 000)ر 
الحسيمة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.((15

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   17 في  املؤضخ 

املص دقة على :
ت نوتي  سميرة  (ة)  السيد  تفو0ت 
بص2  من  اجتم عية  حصة   5.000
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   5.000
م ضس   17 بت ض0خ  بوهنوش  خدوجة 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لحسيمة بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم 100.
Iر98

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE TANOUTI CARS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تعيي8 مسير جديد للشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE TANOUTI CARS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

النكوض امزوض8 الحسيمة - 000)ر 
الحسيمة املغرب .

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.((15
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   17 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

الهرموزي ن صرة كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لحسيمة بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم 100.

988I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

BENZART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
 LOT RAHAT AL BAL.IMM.N

 11C.APP N 3 AV OUED
 TENSIFTSAID HAJJI ، 11000،

SALE MAROC
BENZART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي س نية 
بوشعراء ) زنقة 8 ضقم 5) سيدي 
مو�صى سال - 11060 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر575ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BENZART

ت جر   •  : بإيج ز  الشركة  غرض 
ً
املنتوج ت الحرفية املصنوعة يدو0 

• شراء وبيع واستيراد وتصدير بي 
نوع من األصن ف الحرفية

لجميع  الع مة  التجزئة  تج ضة   •
األصن ف في منتج ت الحرف اليدو0ة 

املختلفة.
س نية   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
سيدي   (5 ضقم   8 زنقة   ( بوشعراء 

مو�صى سال - 11060 سال املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ضفيق العدلي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  العدلي  ضفيق  السيد 
 (5 ضقم   8 زنقة   ( بوشعراء  س نية 
سال   11060 سال  مو�صى  سيدي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  العدلي  ضفيق  السيد 
 (5 ضقم   8 زنقة   ( بوشعراء  س نية 
سال   11060 سال  مو�صى  سيدي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بسال  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 8671ر.
985I

y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ SAHNOUN CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIÉTÉ SAHNOUN CAR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي اضش دة 

غفس ي ت ون ت - )801ر ت ون ت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(069

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIÉTÉ SAHNOUN CAR SARL

.AU
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات.
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
)801ر   - ت ون ت  غفس ي  اضش دة 

ت ون ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد يوسف سحنو8 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد يوسف سحنو8 عنوانه(ا) 
ضقم ر6 تجزئة الهواء الجمي2 الط بق 
1 طر0ق صفرو 0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صف ء سحنو8 عنوانه(ا) 
)801ر  حي اضش دة غفس ي ت ون ت 

ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بت ون ت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 170.

986I
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WE LUXURY SERVICES SARL-AU 

WE LUXURY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

WE LUXURY SERVICES SARL-

AU

86 ش ضع الزضقطوني الط بق 

)0 الشقة ضقم 06 ، 0000)، 

الداضالبير ء املغرب

WE LUXURY SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش اضع 

الزضقطوني الط بق ) الشقة ضقم 6 - 

0000) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

69)9ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. LUXURY SERVICES

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء  ومواد  والجرانيت  الرخ م 

ومستلزم ته وشرائه  وبيعه  واالتج ض 

به  وتسو0قه  بك فة الوس ئ2.

عنوا8 املقر االجتم عي : 86 ش اضع 

الزضقطوني الط بق ) الشقة ضقم 6 - 

0000) الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : غندي  لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  غندي  لطيفة  السيدة 
الداضالبير ء   (0000 الداضالبير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  غندي  لطيفة  السيدة 
الداضالبير ء   (0000 الداضالبير ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 59)0)8.

987I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ABWABONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
ABWABONA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : وجدة، 
)) ش ضع الجزائر - 60000 وجدة 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5579ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تقرض ح2  7) دجنبر  املؤضخ في 
ABWABONA شركة ذات املسؤولية 
 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 
اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
 60000  - الجزائر  ش ضع   (( وجدة، 
وجدة املغرب نتيجة لعدم وجود بي 

نش ط.
و عي8:

و  اضكيك  احمد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) ش ضع يعقوب املنصوض زنقة 
كربالء ضقم 80 60000 وجدة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي وجدة،   (0(1 دجنبر   (7 بت ض0خ 

وجدة   60000  - الجزائر  ش ضع   ((

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (1 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 1) م ضس ))0).

988I

PF EXPERTS

LES SŒURS MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

 LES SŒURS MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

 ZENITH وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 BUSINESS CENTER RUE

 MOUSLIM LOT BOUKAR,

 3EME ETAGE APPARTEMENT

N°14 BAB DOUKALA مراكش 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5رر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SŒURS MARRAKECH

وجبة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

خفيفة ووجب ت سريعة وقهوة.

 ZENITH : عنوا8 املقر االجتم عي
 BUSINESS CENTER RUE
 MOUSLIM LOT BOUKAR, 3EME
 ETAGE APPARTEMENT N°14
 80000 مراكش   BAB DOUKALA

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 10.000  : السيدة دني  الشطيبي 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الشطيبي عنوانه(ا)  السيدة دني  
 RUE D’ARMENIE ETG 2
 APPT 6 QU DES HOPITAUX
الداض   CASABLANCA 20000

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشطيبي عنوانه(ا)  السيدة دني  
 RUE D’ARMENIE ETG 2
 APPT 6 QU DES HOPITAUX
الداض   CASABLANCA 20000

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8581ر1.
989I

cabinet aux services des affaires

SORGA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

SORGA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

ضقم ر6 اضفود - 00))5 اضفود 
املغرب.
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ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8951
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( ببر20   01 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.900.000«
 (.500.000« إلى  دضهم«   600.000«
تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 07 ببر20 

1)0) تحت ضقم 178/2022.
950I

HAYTAM CONSEIL

CASA ROOM MOTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 85
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

CASA ROOM MOTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سومية عم ضة )8 ، الط بق الت ني 
الشقة ضقم 8 حي پ مليي - 80ر0) 

الداضالبير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
0977ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير  ر0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.ROOM MOTO

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وإصالح الدضاج ت الن ض0ة وملحق ته .
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الت ني  الط بق   ،  8( عم ضة  سومية 

80ر0)   - پ مليي  حي   8 ضقم  الشقة 

الداضالبير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

1.000 حصة   : السيد علي فرجي 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد علي فرجي عنوانه(ا) إق مة 

الفردوس م س 18 عم ضة ر7 شقة 19 

األلفة )0)0) الداضالبير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي فرجي عنوانه(ا) إق مة 

الفردوس م س 18 عم ضة ر7 شقة 19 

األلفة )0)0) الداضالبير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر0  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 811198.

951I

TFH ECO TRAVELS

TFH ECO TRAVELS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

TFH ECO TRAVELS

 ,17-Rés. Attakadoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi,

Casablanca ، 20600، الداض 

البير ء املغرب

TFH ECO TRAVELS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

التقدم املجمع السكني )-17، 

الط بق )، سيدي البرنو�صي - 

0600) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7575ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TFH  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ECO TRAVELS

تأسيس   : بإيج ز  الشركة  غرض 

جميع بشك ل الشرك ت بو املس همة 

بك نت  سواء  بأي شك2 ممكن،  فيه  

شرك ت مغربية بو بجنبية.

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 ،2-17 السكني  املجمع  التقدم 

الط بق )، سيدي البرنو�صي - 0600) 

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 100  : الن صري  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حميد الن صري عنوانه(ا) 

ر))7)  النواصر  بوعزة  داض  اعرابة 

الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد الن صري عنوانه(ا) 

ر))7)  النواصر  بوعزة  داض  اعرابة 

الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.

95(I

مكتب مو�صى

 GROUPE DH-AS FRERES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�صى

حي املحمدية بلوك ا ضقم 10 ، 

000)6، الن ظوض املغرب

 GROUPE DH-AS FRERES SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي اوالد 

لحسن زنقة 11 ضقم 1) الن ظوض - 

000)6 الن ظوض املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

871ر)

 18 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 GROUPE DH-AS FRERES SARL

. AU

نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع لحس ب الغير / االستيراد و 

التصدير .

: حي اوالد  عنوا8 املقر االجتم عي 
 - الن ظوض   (1 ضقم   11 زنقة  لحسن 

000)6 الن ظوض املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الصغير  خ لد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد خ لد الصغير عنوانه(ا) حي 

والد لحسن زنقة ر0 ضقم 0) الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خ لد الصغير عنوانه(ا) حي 

والد لحسن زنقة ر0 ضقم 0) الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم ر87.

Iر95

EL HICHO PROMO

الهيشو برومو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

EL HICHO PROMO

 Av Mly Youssef Et Rue Greco

 Res Chaimae 2eme Etg N°9 ،

90000، TANGER MAROC

الهيشو برومو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

موالي يوسف ش ضع كر0كو اق مة 

شيم ء الط بق ) - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.189(1

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيي8   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنعليلو محمد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 061ر.

958I

مكتب مو�صى

FRERES EL HIR-TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مو�صى
حي املحمدية بلوك ا ضقم 10 ، 

000)6، الن ظوض املغرب
 FRERES EL HIR-TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي لعري 
الشيخ زنقة 88 ضقم 8) الن ظوض - 

000)6 الن ظوض املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

869ر)
 18 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. FRERES EL HIR-TRANS SARL
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البر ئع لحس ب الغير / االستيراد و 

التصدير .
عنوا8 املقر االجتم عي : حي لعري 
 - الن ظوض   (8 ضقم   88 زنقة  الشيخ 

000)6 الن ظوض املغرب .
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد فواد الحيرش : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد عبد الحميد الحيرش : 50) 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : الحيرش  مو�صى  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الحيرش  فؤاد  السيد 
زنقة 88 ضقم )8 لعري الشيخ الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب.

الحيرش  الحميد  عبد  السيد 
لعري   8( ضقم   88 زنقة  عنوانه(ا) 
الن ظوض   6(000 الن ظوض  الشيخ 

املغرب.
الحيرش عنوانه(ا)  السيد مو�صى 
زنقة 88 ضقم )8 لعري الشيخ الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الحيرش  فؤاد  السيد 
زنقة 88 ضقم )8 لعري الشيخ الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 878.
955I

اءتم نية عبد الرحيم

WLF SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اءتم نية عبد الرحيم
زنقة ببو العالء املعري حي الوحدة 
ضقم 9 ، 15000، الخميس ت املغرب

WLF SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الرقم )) 
ش ضع الق �صي عي ض الخميس ت - 

15000 الخميس ت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر951)
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WLF  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SERVICES
مكتب   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التسيير   - واألبح ث  الدضاس ت 
واألشغ ل  والصن عي  التج ضي 

املختلفة والبن ء.

عنوا8 املقر االجتم عي : الرقم )) 
 - الخميس ت  الق �صي عي ض  ش ضع 

15000 الخميس ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 PAOLO TRAVONI : 700 السيد

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 ANDREA CORIANI : السيد 
00ر حصة بقيمة 100 دضهم للحصة  
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 PAOLO TRAVONI السيد 
 00000 إط لي    - مودين   عنوانه(ا) 

مودين  إط لي .
 ANDREA CORIANI السيد 
 00000 إط لي    - ب كنولو  عنوانه(ا) 

ب كنولو إط لي .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 PAOLO TRAVONI السيد 
 00000 إط لي    - مودين   عنوانه(ا) 

مودين  إط لي 
 ANDREA CORIANI السيد 
 00000 إط لي    - ب كنولو  عنوانه(ا) 

ب كنولو إط لي 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  ب لخميس ت  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 157.

956I

FIRST MABANI

FIRST MABANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIRST MABANI
عم ضة مكتب بر0م  الرقم 105 
الط بق ر0 الشقة 16 إلتق ء 

ش ضع مصطفى املع ني و 11 ين ير ، 
0880)، الداضالبير ء املغرب
FIRST MABANI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 
مكتب بر0م  الرقم 105 الط بق ر0 
الشقة 16 إلتق ء ش ضع مصطفى 
املع ني و 11 ين ير - 0880) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
11ر6ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

.MABANI
مطوض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات.
عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ر0  الط بق   105 مكتب بر0م  الرقم 
مصطفى  ش ضع  إلتق ء   16 الشقة 
الداض   (0880  - ين ير   11 و  املع ني 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بست وي  جالل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بست وي  جالل  السيد 
ش ضع ابي ضقراق مدخ2 س شقة س 
9 حي الحسني 0800) الداض البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بست وي  جالل  السيد 
ش ضع ابي ضقراق مدخ2 س شقة س 
9 حي الحسني 0800) الداض البير ء 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 817578.

957I

KAMA SERVICE

 STE DOUKKALA

INSEMINATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

KAMA SERVICE

شقة ضقم ) إق مة بميرة سيدي بنوض 

، 50ر8)، سيدي بنوض املغرب

 STE DOUKKALA

INSEMINATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األول الك ئن ب ضقم 8) تجزئة الفرح 

صف ض سيدي بنوض - 50ر8) سيدي 

بنوض املغرب.

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

171ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   08 في  املؤضخ 

املص دقة على :

(ة) عز0ز ايت عمر  تفو0ت السيد 

0رر حصة اجتم عية من بص2 0رر 

نوضالدين  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

نبيق بت ض0خ 08 م ضس ))0).

الرزاق  عبد  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة  0رر  صب ض 

(ة)  حصة لف ئدة السيد  0رر  بص2 

م ضس   08 بت ض0خ  نبيق  نوضالدين 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  بنوض  بسيدي  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 58.

958I

فيك ميد

MULTICASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

فيك ميد

ر، ش ضع الوحدة الط بق األول ضقم 1 

، 000ر9، تطوا8 املغرب

MULTICASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

امل مو8 زنقة بن يسف ضقم 7 مكرض 

1 ج مع مزواق - 000ر9 تطوا8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

57ر1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MULTICASH

تحو20   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األموال وخدم ت م لية بخرى.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

مكرض   7 امل مو8 زنقة بن يسف ضقم 

تطوا8  000ر9   - مزواق  ج مع   1

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : امز0ر8  بس مة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  امز0ر8  بس مة  السيد 

مونتي  إق مة  الث ني  الحسن  ش ضع 

ر)  شقة   05 ط بق  ب  جن ح  ك ضلو 

000ر9 تطوا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  يسرى  الطيبي  السيدة 

مونتي  إق مة  الث ني  الحسن  ش ضع 

ر)  شقة   05 ط بق  ب  جن ح  ك ضلو 

000ر9 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   01 بت ض0خ  بتطوا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 960.

959I

KAMA SERVICE

 STE DOUKKALA

INSEMINATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة

KAMA SERVICE

شقة ضقم ) إق مة بميرة سيدي بنوض 

، 50ر8)، سيدي بنوض املغرب

 STE DOUKKALA

INSEMINATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا8 مقره  االجتم عي الط بق 

األول الك ئن ب ضقم 8) تجزئة الفرح 

صف ض سيدي بنوض - 50ر8) سيدي 

بنوض .

تحو20 الشك2 الق نوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

171ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في 08 م ضس ))0) تم تحو20 

الشك2 الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  بنوض  بسيدي  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 58.

960I
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UNION BEST SOLUTIONS

SOUZAI NEGOCE
إعال8 متعدد القراضات

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

SOUZAI NEGOCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ج ش ضقم 

5 ببراج الكتبية مح ميد 9 - 80000 

مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.111665

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس  ر0  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

حصة من طرف   500 تفو0ت  م يلي: 

السيد زايدي عز الدين لف ئدة السيد 

الصوالي ط هير نوف2

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

نوف2  ط هير  الصوالي  السيد  تعي8 

السيد  الستق لة  تبع   وحيد  مسير 

زايدي عز الدين

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

الشركة ستكو8 ملزمة بتوقيع السيد 

الصوالي ط هير نوف2 ب عتب ضه مسير 

وحيد ملدة غير محدودة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

الحصص االجتم عية

على  ينص  الذي   :18 ضقم  بند 

م يلي: املسيرو8.

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشك2 الق نوني

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8897ر1.

961I

INFO AL MOUHASSIB

PROMO DEL MAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 ممث2 ق نوني للشركة

INFO AL MOUHASSIB

5 ش ضع صالح الدين االيوبي الط بق 

االول ضقم ر ، 000ر9، تطوا8 

املغرب

PROMO DEL MAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ازال مك 8 

 PROMO يسمى صف ح جم عة ازال

DEL MAR 92022 تطوا8 املغرب .

»تعيي8 ممث2 ق نوني للشركة«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

51)ر).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

وتبع    (0(( فبراير   19 في  املؤضخ 

تعيي8  تقرض  الح لي  املسير  الستق لة 

املمث2(ين) الق نوني(ين): 

- ابري عبد الحق 

شركة   PROMO DEL MAR  -

الك ئن  املحدودة  املسؤولية  ذات 

مقره  اإلجتم عي ب: ازال مك 8 يسمى 

تطوا8   9(0(( ازال  جم عة  صف ح 

املغرب

عند  التج ضي  السج2  ضقم 

االقتر ء: 51)ر)

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   16 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )ر8.

96(I

CABINET DAMI & ASSOCIES

أوزود إكيبمون
إعال8 متعدد القراضات

CABINET DAMI & ASSOCIES

 BD DE LA RESISTANCE ,169

 7 EME ETAGE 169, BD DE LA

 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC

بوزود إكيبمو8 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: عم ضه 6 

مخز8 15 حي سيدي برنو�صي الداض 

البير ء - - الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.107979

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   11 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

بيع  الحصص:  بيع  على  املوافقة 

دضهم لك2   100 8000 حصة بقيمة 
حصة من قب2 السيد توفيق الزاوي 

 8000 بيع  الزاوي.  مر0م  للسيدة 

دضهم لك2 حصة   100 حصة بقيمة 

من قب2 السيد توفيق الزاوي للسيدة 

ز0نب الزاوي.

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
استق لة املسير السيد توفيق الزاوي 

من مه مه مع إبراء دمته

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

مر0م  السيدة  تعيي8  على  املص دقة 

التعر0ف  لبط قة  الح ملة  الزاوي 

KB259792 الوطنية ضقم

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 السيدة ز0نب الزاوي الح ملة 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

للسيد   
ً
خلف  كمسيرة   KB280958

توفيق الزاوي.

قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 

تلتزم الشركة من خالل  توقيع بنكي: 

و  الزاوي  مر0م  لـ:  املنفص2  التوقيع 

ز0نب الزاوي.

على  ينص  الذي   :6 ضقم  قراض 
م يلي: تحديث النظ م األس �صي طبق  

للتغييرات األخيرة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
7: الذي ينص على  بند ضقم امل دة 
تعدي2  تم   ، سبق  مل   نتيجة  م يلي: 
وسيكو8  األس �صي  للنظ م   7 امل دة 
على  امل ل  لربس  الجديد  التوزيع 
يبلغ ضبس م ل   7 امل دة  النحو الت لي: 
دضهم.   1.000.000.00 الشركة 
بقيمة  حصة   10.000 إلى  مقسمة 
ب لك م2  دضهم للحصة مكتتبة   100
السيدة   - وهم:  ومخصصة للشرك ء 
مر0م الزاوي 5.000 حصة إجتم عية 
5.000 حصة  - السيدة ز0نب الزاوي 
 10.000 م  مجموعه  بي  إجتم عية 

حصة اجتم عية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81871.
Iر96

omri compta sarl au

 BULAISH MELOUSSA
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 BULAISH MELOUSSA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 

تطوا8 كيلم )1 ديوانة البرج عز0ب 
بولع يش ام م املركز الجهوي للحفظ 

اإلقليمية طنجة - 90050 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5607

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BULAISH MELOUSSA TRANS

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

في املغرب بو في  سواء   ، من الشركة 

الخ ضج ، ب ألص لة عن نفسه  ، ني بة 

عن بطراف ث لثة بو ب ملش ضكة:

• نق2 البر ئع املحلية والدولية.

• بيع مواد البن ء.

• بعم ل بن ء متنوعة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   •

وتجميع  وتجميع  ومع لجة  وتصنيع 

واألدوات  واملواد  املعدات  جميع 

بمعدات  املتعلقة  الخ م  واملواد 

النق2،

املع مالت  وبصفة ع مة جميع   •

التج ض0ة والصن عية وامل لية واألوضاق 

بشك2  تتعلق  التي  والعق ض0ة  امل لية 

املذكوض  مب شر بو غير مب شر ب ل�صيء 

بو  مش به  آخر  غرض  بأي  بو  بعاله 

مرتبط بو يحتم2 ب8 يعزز تطو0ره بأي 

شك2 من األشك ل..

طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ديوانة البرج عز0ب   1( تطوا8 كيلم 

بولع يش ام م املركز الجهوي للحفظ 

طنجة   90050  - طنجة  اإلقليمية 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

بولعي ش  الصمد  عبد  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد عمر بولعي ش : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بولعي ش  عمر  السيد 

الفحص  ملوسة  بولع يش  عز0ب 

انجرة طنجة 90050 طنجة املغرب.

بولعي ش  الصمد  عبد  السيد 

ر0  عم ضة  التنمية  اق مة  عنوانه(ا) 
امغوغة الكبيرة   68 ضقم   05 الط بق 

90050 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بولعي ش  عمر  السيد 

الفحص  ملوسة  بولع يش  عز0ب 

انجرة طنجة 90050 طنجة املغرب

بولعي ش  الصمد  عبد  السيد 

ر0  عم ضة  التنمية  اق مة  عنوانه(ا) 
امغوغة الكبيرة   68 ضقم   05 الط بق 

90050 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   17 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 060)5).

968I

NORD SUD MANAGEMENT

PRUDENS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O Centre d’affaires ebusiness,

lot 43B املنطقة الصن عية، 

90000، طنجة املغرب

 PRUDENS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي س حة 

ابراهيم الروض ني ش ضع ال سين    
ضيس بيتهوفن II الط بق الث لث ضقم 

)8 - 90000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر6)119

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تغيير   (0(( م ضس  ر0  املؤضخ في 

 «  PRUDENS  « تسمية الشركة من 

. »COMMOD GROUP« إلى

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  ر)  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 698).

965I

PF EXPERTS

 BERDAI INVEST
TAHANNAOUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
 BERDAI INVEST TAHANNAOUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ZENITH وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 BUSINESS CENTER RUE
 MOUSLIM LOT BOUKAR,

 3EME ETAGE APPARTEMENT
 N°14 BAB DOUKALA - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8805
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
.BERDAI INVEST TAHANNAOUT
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

Promotion immobilière
 ZENITH : عنوا8 املقر االجتم عي
 BUSINESS CENTER RUE
 MOUSLIM LOT BOUKAR, 3EME
 ETAGE APPARTEMENT N°14
مراكش   BAB DOUKALA - 40000

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 SMD ingénierie : الشركة 
دضهم   10 بقيمة  حصة   9.000

للحصة .

 1.000  : البردعي  ادضيس  السيد 
حصة بقيمة 10 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 SMD ingénierie الشركة 
عبد  ش ضع  ز0تونة  اق مة  عنوانه(ا) 
ر1  شقة   18( الكر0م الخط بي ضقم 
مراكش   80000 الط بق الرابع جليز 

املغرب.
عنوانه(ا)  البردعي  ادضيس  السيد 
فيال البردي مج ط ر النخي2 الشم لي 

80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  البردعي  ادضيس  السيد 
فيال البردي مج ط ر النخي2 الشم لي 

80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8616ر1.

966I

UNION BEST SOLUTIONS

E.M.S GOLF
إعال8 متعدد القراضات

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

E.M.S GOLF »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: ضقم 10-

11 ديوض النبيكة سيدي يوسف بن 
علي - 80000 مراكش املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.1(00(7
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 السيد سهي2 املنصوضي مسير 
وحيد تبع  الستق لة السيدة نرجس 

املنصوضي.
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قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
ب لتوقيع  ملزمة  ستكو8  الشركة 
املنصوضي  سهي2  للسيد  الوحيد 

ب عتب ضه مسير وحيد
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
على  ينص  الذي   :18 ضقم  بند 

م يلي: املسيرو8
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8896ر1.

967I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

GENIUS LOGISTICS EA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
GENIUS LOGISTICS EA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة ض0كو 
كوسط  عم ضة 16 ضقم 8)) طنجة 

الب لية - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5655

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. GENIUS LOGISTICS EA
النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي للبر ئع.

عنوا8 املقر االجتم عي : اق مة ض0كو 
طنجة   ((8 ضقم   16 كوسط  عم ضة 

الب لية - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : اخر0ف  الصمد  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اخر0ف  الصمد  عبد  السيد 
1ر8  ضقم  توز0ن  بني  حي  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اخر0ف  الصمد  عبد  السيد 
1ر8  ضقم  توز0ن  بني  حي  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   18 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 596).
968I

STE FIACCOF 

DONIDRI RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

DONIDRI RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم 

8) زنقة االفراني 1 حي السع دة - 
0000ر ف س املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

717)ر.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
))0) تقرض ح2  8) فبراير  املؤضخ في 
DONIDRI RENT CAR شركة ذات 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 500.000 ضبسم له   مبلغ  الوحيد 
دضهم وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 
 - السع دة  حي   1 االفراني  زنقة   (8
لتراكم  نتيجة  املغرب  ف س  0000ر 
اهداف  تخقيق  عدم  الخس ئر 

الشركة.
و عي8:

الزوبي يونس   السيد(ة) 
حي  افراني  زنقة   1 عنوانه(ا)  و   
املغرب  ف س  0000ر  السع دة 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 (8 وفي ضقم   (0(1 فبراير   (8 بت ض0خ 
زنقة االفراني 1 حي السع دة - 0000ر 

ف س املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1683/2022.
969I

STE FIACCOF 

STE ECOSTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE ECOSTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 88 حي 
بن عشوض برج موالي عمر - 0000ر 

مكن س املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر1)7.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 0ر م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
برج موالي  بن عشوض  حي   88 »ضقم 
إلى  مكن س املغرب«  0000ر   - عمر 
جم عة  لكواز  بوعبيد  والد  »دواض 
ف س  0000ر   - الطيب  س يس والد 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1688.

970I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

CHENOUILI LIL BINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

 CHENOUILI LIL BINAE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

اقر0مدة، دائرة خميس س ح2 - 

000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6705

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHENOUILI LIL BINAE

غرض الشركة بإيج ز : التج ضة في 

مواد البن ء.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - س ح2  خميس  دائرة  اقر0مدة، 

000)9 العرائش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : السيد محمد الشنو0لي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد الشنو0لي عنوانه(ا) 

بروكسي2 1080 بروكسي2 بلجيك .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشنو0لي عنوانه(ا) 

بروكسي2 1080 بروكسي2 بلجيك 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش بت ض0خ ر0 م ضس 

))0) تحت ضقم 168.

971I

GHAZIR COMPTA PRO

 BATIMENT ROUGE

NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BATIMENT ROUGE NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املس ض بلمج د ضقم 95 الط بق الث ني 

مكتب ضقم 1 طر0ق اسفي - 80000 

مراكش املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر79)9.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   8.000.000«

»1.000.000 دضهم« إلى »5.000.000 

دضهم« عن طر0ق : إدم ج احتي طي بو 

بضب ح بو عالوات إصداض في ضبس امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8597ر1.

97(I

STE FIACCOF 

STE CHERAGA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE CHERAGA BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة فتح 
ضقم 8 برج الحسني ب ب الفتوح - 

0000ر ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

رر1)7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  0ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CHERAGA BATIMENT

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

االشغ ل املختلفة تج ضة ع مة.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

برج الحسني ب ب الفتوح   8 فتح ضقم 

- 0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مبته2  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 1 السيد محمد مبته2 عنوانه(ا) 
8) بالد املكزاضي صهر0ج كن وة  بلوك 

00000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 1 السيد محمد مبته2 عنوانه(ا) 
8) بالد املكزاضي صهر0ج كن وة  بلوك 

0000ر ف س املغرب
عنوانه(ا)  خوضا8  محمد  السيد 
سيدي  الدضاضي  8جن 8  زنقة  ر6 

بوجيدة 0000ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1688.
Iر97

MEDAFCO CONSULTING

econer - ايكونير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
econer - ايكونير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9) ش ضع 
عمرو بن الع ص الط بق ر ضقم 6) 

طنجة - 90000 طتجة املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر890.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
املؤضخ في 18 فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ش ضع عمرو بن الع ص الط بق   (9«
طتجة   90000  - طنجة   (6 ضقم  ر 
املغرب« إلى »ش ضع محمد الخ مس ، 
100 طيكنوب ضك  الجن ح الدولي ، ط 

طنجة - 90000 طتجة املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   16 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51988).

978I

MEDAFCO CONSULTING

econer - ايكونير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
econer - ايكونير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9) ش ضع 
عمرو بن الع ص الط بق ر ضقم 6) 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر890.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
ضفع  تم   (0(( فبراير   18 في  املؤضخ 
ضبسم ل الشركة بمبلغ قدضه »90.000 
إلى  دضهم«   10.000« بي من  دضهم« 
»100.000 دضهم« عن طر0ق : تقديم 

حصص نقدية بو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   16 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51988).

975I

CABINET DAMI & ASSOCIES

نيو بروسبير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC
نيو بروسبير 
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 169 ش ضع 
املق ومة الط بق الس بع 0890) 
الداض البير ء - 0890) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5)51ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نيو   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

بروسبير .
البيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والشراء جميع بنواع املع د8.
عنوا8 املقر االجتم عي : 169 ش ضع 
املق ومة الط بق الس بع 0890) الداض 
البير ء  الداض   (0890  - البير ء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
تراس  فياللي  بحمد  السيد 
10 ش ضع ابو علي الف ض�صى  عنوانه(ا) 

0000) الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
تراس  فياللي  بحمد  السيد 
10 ش ضع ابو علي الف ض�صى  عنوانه(ا) 

0000) الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 815601.

976I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE TANTANI
MAROCANITE PROD

إعال8 متعدد القراضات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع ضقم )ر العيو8 ، 

70000، العيو8 املغرب

 STE TANTANI MAROCANITE

PROD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: تجزئة 
88ر عم ضة بر ضقم ر مكرض العيو8 

- - العيو8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

9ر810.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ببر20   06 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 01: الذي ينص على م يلي: 

املسؤولية.  محدودة  الشك2:شركة 

 STE ذات الشر0ك الوحيد التسمية: 

 TANTANI MAROCANITE PROD

هو  الشركة  من  :الغرض  املوضوع 

عنه   ني بة  الت لية  ب لعملي ت  القي م 

وب لني بة عن بطراف ت لية في املغرب 

بو الخ ضج : اشغ ل التحر0ر والصح فة 

الصحفية  والتق ض0ر  املق الت  انج ز 

واملجالت  الصحف  انش ء  ونشره  

في  املش ضكة  والتج ض0ة  الصحفية 

والبصر0ة  السمعية  االنت ج ت 

واملوجهة  املنجزة  واالفالم  والبرامج 

العمومية  التلفز0ة  القنوات  نحو 

املع مالت  جميع  ع م  وبشك2 

التج ض0ة والصن عية وامل لية واألوضاق 

بشك2  املرتبطة  والعق ض0ة  امل لية 

مب شر بو غير مب شر ب ألشي ء املذكوضة 

بعاله بو من املرجح ب8 تكو8 لص لح 

تحقيق التنمية وتطو0ر الشركة. املقر 

عم ضة  88ر  تجزئة  الرئي�صي للشركة: 
بر ضقم ر مكرض العيو8 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  بند 
 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 
ضبس  سنة).  وتسعو8  (تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل  امل ل:حدد 
 1000 على  مجزب  دضهم،   100000
للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 
ع لي  السيد   : على  مقسم  الواحدة. 
طنط ني :1000 حصة إداضة الشركة: 
غير محددة من  ملدة  الشركة  تسيير 
ع لي طنط ني السنة االجتم عية: من 

ف تح ين ير إلى 1ر دجنبر.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )98.

977I

ASMAA MEDIA GROUP

LP BUILDING
إعال8 متعدد القراضات

ASMAA MEDIA GROUP
ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 
البير ء املغرب

LP BUILDING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي 
ضكراكة اق مة الكوضنيش الشقة 1 

العم ضة ) - - البير ء املغرب .
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
605ر8ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤضخ في 08 نونبر 0)0)

تم اتخ ذ القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
500 حصة من طرف السيد  تفو0ت 
ط ضق عبد العظيم الى السيد هش م 

العي �صي 
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
العظيم  السيد ط ضق عبد  استق لة 

من التسيير 
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشك2 الق نوني 
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 
للحصص  الجديد  التقسيم  م يلي: 

االجتم عية
بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

التقسيم الجديد لربسم ل الشركة
على  ينص  الذي   :10 ضقم  بند 

م يلي: تغيير املسييرين 
بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
تغيير الشك2 الق نوني من شركة دات 
الى شركة دات  املسؤولية املحدودة 
شر0ك  دات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر1  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

نونبر 0)0) تحت ضقم 996ر75.
978I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE AINIA SAHARA
LOGISTIQUE

إعال8 متعدد القراضات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع ضقم )ر العيو8 ، 
70000، العيو8 املغرب
 STE AINIA SAHARA

LOGISTIQUE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: تجزئة 

االم2 الشطر االول ضقم ر6 العيو8 
- - العيو8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.(7915
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
019) تم اتخ ذ  17 غشت  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
الوحيد  الشر0ك  ذات  املسؤولية. 
 STE AINIA SAHARA التسمية: 
LOGISTIQUE املوضوع :الغرض من 
الشركة هو القي م ب لعملي ت الت لية 
ني بة عنه  وب لني بة عن بطراف ت لية 
النق2 الوطني   : في املغرب بو الخ ضج 
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والدولي لحس ب الغير النق2 الوطني 

والدولي لجميع البر ئع النق2 الطرقي 

للبر ئع وبشك2 ع م جميع املع مالت 

التج ض0ة والصن عية وامل لية واألوضاق 

بشك2  املرتبطة  والعق ض0ة  امل لية 

مب شر بو غير مب شر ب ألشي ء املذكوضة 

بعاله بو من املرجح ب8 تكو8 لص لح 

تحقيق التنمية وتطو0ر الشركة. املقر 

الرئي�صي للشركة: تجزئة االم2 الشطر 
االول ضقم ر6 العيو8 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 ضقم  بند 

 99 املدة املحددة للشركة:هي  م يلي: 

ضبس  سنة).  وتسعو8  (تسعة  سنة 

مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل  امل ل:حدد 

 1000 على  مجزب  دضهم،   100000

للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 

ع لي  السيد   : على  مقسم  الواحدة. 

الشركة:  إداضة  حصة   1000: عيني 

غير محددة من  ملدة  الشركة  تسيير 

من  االجتم عية:  السنة  عيني  ع لي 

ف تح ين ير إلى 1ر دجنبر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   17 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

019) تحت ضقم 981.

979I

ABDOTAHA IMMO DIVERS SARL

ABDOTAHA IMMO DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ABDOTAHA IMMO DIVERS

SARL

ضقم 189تجزئة السليم نية الشطر 

الث ني سيدي بنوض ، 50ر8)، سيدي 

بنوض املغرب

 ABDOTAHA IMMO DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 

189تجزئة السليم نية الشطر الث ني 

سيدي بنوض - 50ر8) سيدي بنوض 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
67)ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ABDOTAHA IMMO DIVERS
و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التجزءات  -تجهيز  الكبرى  االشغ ل 

السكنية - تج ضة ع مة .
ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
189تجزئة السليم نية الشطر الث ني 
بنوض  سيدي  50ر8)   - بنوض  سيدي 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ضضوا8 س كو : 00ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد محمد ف ض2 : 00ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد محمد الن جي : 00ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  س كو  ضضوا8  السيد 
سيدي  50ر8)  الوداد  حي   86 ضقم 

بنوض املغرب.
عنوانه(ا)  ف ض2  محمد  السيد 
50ر8)  الفرية  السنة  تع ونية 

الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)  الن جي  محمد  السيد 
189 تجزئة السليم نية الشطر الث ني 

50ر8) سيدي بنوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة وشك ض عنوانه(ا) 
سيدي  50ر8)  الوداد  حي   86 ضقم 

بنوض املغرب

عنوانه(ا)  ف ض2  محمد  السيد 

50ر8)  الفرية  السنة  تع ونية 

سيدي بنوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت ض0خ  بنوض  بسيدي  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 56.

980I

ficogedek sarl au

 HAUTES ETUDES DES

 NEUROSCIENCES ET

COACHING SARL H.E.N.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 HAUTES ETUDES DES

 NEUROSCIENCES ET

COACHING SARL H.E.N.C شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 07 

الط بق الت ني عم ضة 19 ش ضع عالل 

بن عبدهللا م ج - 50000 مكن س 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5591

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتر ء  عند 

 HAUTES ETUDES  : تسميته  

 DES NEUROSCIENCES ET

.COACHING SARL H.E.N.C

نص ئح   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اجتم عية.

 07 : شقة  عنوا8 املقر االجتم عي 

19 ش ضع عالل  الط بق الت ني عم ضة 

مكن س   50000  - ج  م  عبدهللا  بن 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 600  : السيد عبداملجيد ضشيدي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد هش م الراس : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : بوصوف  اض0ج  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد عمر بوشطوي : 100 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ضشيدي  عبداملجيد  السيد 

الر0 ض  بكري  زنقة   10 عنوانه(ا) 

مكن س 50000 مكن س املغرب.

عنوانه(ا)  الراس  هش م  السيد 

اق مة موالي   8 شقة   11 ب ء  عم ضة 

مكن س   50000 ج  م  اسم عي2 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوصوف  اض0ج  السيدة 

زنقة ابو علي بن   17 )1 شقة  عم ضة 

ضح ل م ج 50000 مكن س املغرب.

عنوانه(ا)  بوشطوي  عمر  السيد 

ضقم 56) حي بئر انزضا8 افرا8 50000 

افرا8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الراس  هش م  السيد 

اق مة موالي   8 شقة   11 ب ء  عم ضة 

مكن س   50000 ج  م  اسم عي2 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 88ر1.

981I
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RIVE DROITE CONSULTING

K&K BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 118

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

K&K BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
يوسف بن ت شفي8 ضقم 5، الط بق ) 

الشقة ر - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(55(9
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 K&K  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.BUSINESS
مركز  غرض الشركة بإيج ز :  

التجمي2 واالستحم م؛
بيع وصن عة مواد التجمي2 ؛

النش ط الر0 �صي ؛
استيراد وتسو0ق جميع املنتج ت 

واملواد املرتبطة بهذا النش ط ؛
العملي ت  جميع   : ع م  وبشك2 
وامل لية  والصن عية  التج ض0ة 
ب ملنقوالت،  واملتعلقة  والعق ض0ة 
ب ملواضيع  مب شر  بشك2  املرتبطة 
بعاله، بو التي من شأنه  ب8 تسهم في 

تحقيق النش ط املذكوض وتطو0ره
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
يوسف بن ت شفي8 ضقم 5، الط بق ) 

الشقة ر - 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 50  : السيدة الـعـزوزي كر0مة  

حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة .

السيدة البكري خولة : 50 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة الـعـزوزي كر0مة عنوانه(ا) 

العتيق،  البيت  الحسني،  ب ملجمع 
طنجة   90000  (5 ضقم   17 عم ضة 

املغرب.

عنوانه(ا)  خـولة  الـبكري  السيدة 
 80000  ،881 ضقم  رب،  ب ملسيرة 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الـعـزوزي كر0مة عنوانه(ا) 

العتيق،  البيت  الحسني،  املجمع 
طنجة   90000  (5 ضقم   17 عم ضة 

املغرب

عنوانه(ا)  خـولة  الـبكري  السيدة 
 80000  ،881 ضقم  رب،  املسيرة 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   15 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 857).

98(I

فدكر0د كونس ي

ALAE BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

فدكر0د كونس ي

81 زنقة يوسف بن ت شفي8 برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب

ALAE BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ر1 ش ضع 

محمد الخ مس تجزئة اليسر الط بق 

ر - 6100) برشيد املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

11ر16

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تم   (0(( م ضس   18 في  املؤضخ 
قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 
»50.000) دضهم« بي من »100.000 
عن  دضهم«  »50.000ر  إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر0ق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 50ر.

Iر98

RADOUANE

SALWANNA CORPORATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE
 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 SALWANNA CORPORATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الفر الت ضقم 6ر) بنسليم 8 

فر الت - 0800) بنسليم 8 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7885

 15 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SALWANNA CORPORATE
بنشطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
صندوق  ب ستثن ء  امل لية  الخدم ت 

التأمي8 واملع ش ت.

وس طة م لية بخرى

غير  املت جر  في  التجزئة  تج ضة 

املتخصصة

تقديم الخدم ت

التغييرات

تج ضة

استيراد و تصدير

شراء وبيع جميع تذاكر الط ئرات 

من  واملدضبي8  والقط ضات  والقواضب 

الحديدية  السكك  شرك ت  جميع 

والطرق البحر0ة

من  السي حية  السي ضات  تأجير 

جميع الفئ ت

حجز غرفة الفندق

منظمة السفر الجم عي في املغرب 

والخ ضج

الدينية  وعمرة  الح ج  منظمة 

للسفر لألفراد والجم ع ت

املنتج ت  وتأجير  وبيع  شراء 

العق ض0ة

وبية مع مالت تدض بضب ًح 

بي مع مالت تدض بضب ًح 

جميع العملي ت التج ض0ة التي لم 

يتم ذكره  على الهدف.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

بنسليم 8  6ر)  ضقم  الفر الت 

فر الت - 0800) بنسليم 8 املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : سلوى  دضي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة دضي سلوى عنوانه(ا) حي 

 (0800  5 الشقة   118 اق مة  الوف ء 

املحمدية املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دضي سلوى عنوانه(ا) حي 

 (0800  5 الشقة   118 اق مة  الوف ء 

املحمدية املغرب .
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
0ر  بت ض0خ  سليم 8  بب8  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم )18.
988I

FUTURE CONSEIL

TOTSOMAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن ت شفي8 الط بق 

األول ، 6100)، برشيد املغرب
TOTSOMAL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األض�صي )5 تجزئة الفرج - 6100) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
16889

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. TOTSOMAL SARL AU
نج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األملنيوم
مق ول بعم ل بو األشغ ل مختلفة.
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 (6100  - الفرج  تجزئة   5( األض�صي 

برشيد املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حواص  ضشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حواص  ضشيد  السيد 

 (6100 الغنيميي8  العالليش  دواض 

برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حواص  ضشيد  السيد 

 (6100 الغنيميي8  العالليش  دواض 

برشيد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 8رر.

985I

SMOUNIAMINA

SOCIETE LIGHTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

SOCIETE LIGHTING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 51 
زنقة غزة طـر0ق صفرو اق مة وف ء 

1 - 0000ر فـ س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(187

 0( في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOCIETE LIGHTING SARL

غرض الشركة بإيج ز : بيع وشراء 

لوازم الكهـرب ء

اشغ ل مختـلفـة و مـتنوعة .

 51 عنوا8 املقر االجتم عي : مح2 
 1 زنقة غزة طـر0ق صفرو اق مة وف ء 

- 0000ر فـ س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:
 (00  : السيد مـروا8 االسم عيلي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 800  : حـيـو8  بـن  مـر0ـم  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
االسم عيلي  مـروا8  السيد 
تـجئـة  رر  ضقم   10 زنقة  عنوانه(ا) 
فـ س  0000ر  فـ س  تـغـ ت  الريعة 

املغرب.
السيدة مـر0ـم بـن حـيـو8 عنوانه(ا) 
شقة   8 زنـقـة ام م الحرمي8 ط بق   9
 (0000 الداضالبير ء  املع ض0ف   8

الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
االسم عيلي  مـروا8  السيد 
تـجئـة  رر  ضقم   10 زنقة  عنوانه(ا) 
فـ س  0000ر  فـ س  تـغـ ت  الريعة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1864/2022.

986I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE BRISK
SOLUTIONS SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE BRISK SOLUTIONS
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مكتب 

8 ضقم 99ر الط بق ) اق مة جنة 

الز0تو8 1 بن سودة فــ س - 0000ر 

فــ س املغــرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

71875

 (8 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 SOCIETE BRISK SOLUTIONS

.SARL-AU

مكتب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

دضاس ت:
تركيب ان بيب املي ه و نظ م الري 

املتجددة  الط قة  تركيب 

والشمسية

اشغــ ل متنوعة للبن ء و االصالح.

مكتب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
جنة  اق مة   ( الط بق  99ر  ضقم   8

0000ر   - بن سودة فــ س   1 الز0تو8 

فــ س املغــرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد مـحمد العـمــرانــي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مـحمد العـمــرانــي عنوانه(ا) 

اليـعـقـوبي  اق مة  الجـوال8  ش ضع   17

فــ س  0000ر  فــ س  ج  م   1 الشقة 

املـغـــرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد مـحمد العـمــرانــي عنوانه(ا) 
اليـعـقـوبي  اق مة  الجـوال8  ش ضع   17
فــ س  0000ر  فــ س  ج  م   1 الشقة 

املـغـــرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   16 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1425/2022.

987I

FUTURE CONSEIL

FAUSTA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن ت شفي8 الط بق 

األول ، 6100)، برشيد املغرب
FAUSTA CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األض�صي ض0 ض الس ح2 ضقم 1168 
) حد السوالم - )680) السوالم 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

16867
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.FAUSTA CAR SARL
تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ضات بدو8 س ئق.
الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 1168 ضقم  الس ح2  ض0 ض  األض�صي 
السوالم   (680(  - السوالم  حد   (

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : احب 8  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : كم ل  محمد  س  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  احب 8  الحسن  السيد 

 (6100 الس ح2  البوه لة  دواض 

برشيد املغرب.

السيد س محمد كم ل عنوانه(ا) 

دواض الخي يطة الس ح2 اوالد احر0ز 

6100) برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احب 8  الحسن  السيد 

 (6100 الس ح2  البوه لة  دواض 

برشيد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 89ر.

988I

GREENCULTURE SARL

GREENCULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GREENCULTURE SARL

 AVENUE AL ABTAL APPT 6 15

AGDAL، 10090، الرب ط املغرب

GREENCULTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 15 ش ضع 

االبط ل شقة ضقم 6 اكدال 10090 

الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)1586

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.GREENCULTURE

 -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي

الخ م  الزضاعية  املنتج ت  -بيع 

والحيوان ت ب لجملة.

15 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 10090 اكدال   6 االبط ل شقة ضقم 

الرب ط املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   (00  : الرف د  السيد عمر 

بقيمة 0.000) دضهم للحصة .

عبدالفت ح  مج هد  ابن  السيد 

دضهم   80.000 بقيمة  حصة   800  :

للحصة .

بقيمة   (00  : الرف د  السيد عمر 

100 دضهم.

 : عبدالفت ح  مج هد  ابن  السيد 

800 بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 8 عنوانه(ا)  الرف د  عمر  السيد 

 100(0 حس 8   5 ضقم  املرج  زنقة 

الرب ط املغرب.

عبدالفت ح  مج هد  ابن  السيد 

شقة  املليح  بن  اق مة  عنوانه(ا) 

18زاو0ة ش ضع موالي الحسن و زنقة 

امم علي حي الشتوي 0)800 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه(ا)  الرف د  عمر  السيد 

 100(0 حس 8   5 ضقم  املرج  زنقة 

الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   18 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1815.

989I

Agence Fiduciaire BASMA COM

SK SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

ش ضع محمد الخ مس،80 

إق مة دني ،الجن ح ب،الط بق 

الخ مس،الرقم )) ، 0)900، طنجة 

املغرب

SK SHOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي طنجة 

الب لية،تجزئة طنجيس،القطعة 

ب،املركز التج ضي م البط  

مول،الط بق األول،املح2 ر)ب - 

90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.86575

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  18 دجنبر  املؤضخ في 

 SK شركة ذات املسؤولية املحدودة 

SHOP مبلغ ضبسم له  0.000) دضهم 

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي طنجة 

طنجيس،القطعة  الب لية،تجزئة 

م البط   التج ضي  ب،املركز 

 - ر)ب  األول،املح2  مول،الط بق 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

صعوب ت م لية.

و حدد مقر التصفية ب حي طنجة 

طنجيس،القطعة  الب لية،تجزئة 

م البط   التج ضي  ب،املركز 

 - ر)ب  األول،املح2  مول،الط بق 

90000 طنمجة املغرب. 

و عي8:

و  يزمي  حرري  كوثر  السيد(ة) 

الب لية،تجزئة  طنجة  حي  عنوانه(ا) 

طنجة   90000  118 ضاني ،الرقم 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (8 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر8))5).

990I

FITARCO

FAST FOOD IDEAL TIZNIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

 FAST FOOD IDEAL TIZNIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1 تجزئة 

اوبيهي افراك 85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

5189

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAST  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. FOOD IDEAL TIZNIT

تقديم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وجب ت سريعة ..

عنوا8 املقر االجتم عي : )1 تجزئة 

اوبيهي افراك 85000 تيزنيت املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : افر0 ض  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد افر0 ض عنوانه(ا) 

تيزنيت   85000 اليغ  تجزئة   (7

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد افر0 ض عنوانه(ا) 

7) تجزئة اليغ 85000 تيزنيت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بتيزنيت  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 117.

991I

morchid fiscal consulting

 SHERPA) شيربا للخدمات
)SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

morchid fiscal consulting

 RUE SOUMYA IMM 82 2EME

 ETAGE N°04 QUARTIER

 PALMIER CASABLANCA ،

20102، Casablanca Maroc

 SHERPA) شيرب  للخدم ت

SERVICES) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سمية عم ضة )8 الط بق الث ني ضقم 8 

حي النخي2 الداض البير ء - 80ر0) 

الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر890ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شيرب    : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.(SHERPA SERVICES) للخدم ت
مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األشغ ل املتنوعة والبن ء.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الط بق الث ني ضقم   8( سمية عم ضة 
8 حي النخي2 الداض البير ء - 80ر0) 

الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : السيد ضشيد ضزق 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ب  عنوانه(ا)  ضزق  ضشيد  السيد 
إق مة نوض ك ليفوضني  شطر ر ط بق 8 
شقة 01 عي8 الشق البير ء 0150) 

الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ب  عنوانه(ا)  ضزق  ضشيد  السيد 
إق مة نوض ك ليفوضني  شطر ر ط بق 8 
شقة 01 عي8 الشق البير ء 0150) 

الداض البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819771.
99(I

OMEGA LINE

OMEGA LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

OMEGA LINE
إق مة الربيع 96، ش ضع آنف ، 

الط بق 7، املكتب 71 ، 70ر0)، 
CASABLANCA MAROC

OMEGA LINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 
الربيع 96، ش ضع آنف ، الط بق 7، 

املكتب 71 - 70ر0) الداضالبير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8887ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OMEGA LINE
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش ضات اإلداض0ة.
إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 ،7 الط بق  آنف ،  ش ضع   ،96 الربيع 
الداضالبير ء  70ر0)   -  71 املكتب 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيدة إمزوغن مليكة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مليكة  إمزوغن  السيدة 
11،الشقة  إق مة الخزامى  عنوانه(ا) 
الداضالبير ء   (0(60 5،لس سفة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مليكة  إمزوغن  السيدة 
11،الشقة  إق مة الخزامى  عنوانه(ا) 
الداضالبير ء   (0(60 5،لس سفة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة ب لداض البير ء بت ض0خ - تحت 

ضقم -.

Iر99
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NKH CONSULTING SARL

LANA CHAHIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
LANA CHAHIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 666 
حي الفردوس تم ضة تم ضة 000)1 

تم ضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5955ر7/1)7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LANA :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.CHAHIR
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 
تحو20  ووسيط  التج ضي  الإلخب ض 

األموال.
عنوا8 املقر االجتم عي : ضقم 666 
 1(000 تم ضة  تم ضة  الفردوس  حي 

تم ضة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  السيدة مر0م شهير عنوانه(ا) 
املغرب العربي ضقم 788 تم ضة 000)1 

تم ضة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيدة مر0م شهير عنوانه(ا) 
املغرب العربي ضقم 788 تم ضة 000)1 

تم ضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم )788.

998I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش ضات الجب ئية

CITY SOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

مكتب معيشة للحس ب ت و 
األستش ضات الجب ئية

حي السالم بلوك E ضقم )) -- سيدي 
سليم 8 ، 00)18، سيدي سليم 8 

املغرب
CITY SOUK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي 

الليمو8 بلوك 01 ضقم 09 - 00)18 
سيدي سليم 8 املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر))ر.
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 1) م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية   CITY SOUK
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
الليمو8 بلوك  مقره  اإلجتم عي حي 
01 ضقم 09 - 00)18 سيدي سليم 8 

املغرب نتيجة لتدهوض القط ع .
و عي8:

السيد(ة) هش م منوض و عنوانه(ا) 
ر1  ضقم  د  فيال  السكر  املعم2  حي 
املغرب  سليم 8  سيدي   18(00

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
حي  وفي   (0(( م ضس   (1 بت ض0خ 
 18(00  -  09 ضقم   01 الليمو8 بلوك 

سيدي سليم 8 املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 07 

ببر20 ))0) تحت ضقم 76.

995I

FIGEC

 SAVIGNY TRANS
MESSAGERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 SAVIGNY TRANS MESSAGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الود ضقم 68ر حي الداخلة - 80000 
اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
51087

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SAVIGNY TRANS MESSAGERIE
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع على حس ب الغير.
اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 80000 68ر حي الداخلة -  الود ضقم 

اك دير املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بوسالم  برعوش  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد برعوش بوسالم عنوانه(ا) 
س 8 مشي2   91(80 زنقة ه ضاس   1

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد برعوش بوسالم عنوانه(ا) 
س 8 مشي2   91(80 زنقة ه ضاس   1

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 80)109.

996I

GLOBEX CONSEIL كلوبكس كونسي ي

C.R.E.A.M AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GLOBEX كلوبكس كونسي ي

CONSEIL

1) ش ضع الحسن الث ني ، الشقة 

سر م.ج مكن س، 50000، 

MEKNES املغرب

C.R.E.A.M AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 7) 
زنقة الفرابي (بيير كوضي س بق ) م.ج 

- 50000 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55701

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.C.R.E.A.M AUTO
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صي نة  : بإيج ز  الشركة   غرض 
 و اصالح السي ضات.

 (7 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
(بيير كوضي س بق ) م.ج  زنقة الفرابي 

- 50000 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : السيد عبد الرحيم الغالم 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (50  : املشكوضي  ع دل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الغالم  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) ضقم 11 تجزئة عبد الوه ب 

البس تي8 50000 مكن س املغرب.
السيد ع دل املشكوضي عنوانه(ا) 
دواض الكعدة داض بم السلط 8 50000 

مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغالم  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) ضقم 11 تجزئة عبد الوه ب 

البس تي8 50000 مكن س املغرب
السيد ع دل املشكوضي عنوانه(ا) 
دواض الكعدة داض بم السلط 8 50000 

مكن س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   15 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )0ر1.
997I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش ضات الجب ئية

 ACADEMIC COMPLEX
SUPPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

مكتب معيشة للحس ب ت و 
األستش ضات الجب ئية

حي السالم بلوك E ضقم )) -- سيدي 
سليم 8 ، 00)18، سيدي سليم 8 

املغرب
 ACADEMIC COMPLEX

SUPPORT

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 
جلي2 الت زي ضقم 8ر - 00)18 

سيدي سليملن املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.(876

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 
 ACADEMIC COMPLEX ح2 
املسؤولية  ذات  شركة   SUPPORT
 100.000 ضبسم له   مبلغ  املحدودة 
اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
تجزئة جلي2 الت زي ضقم 8ر - 00)18 
نتيجة  املغرب  سليملن  سيدي 

لتدهوض القط ع.
و عي8:

السيد(ة) عبد اللطيف القرش وي 
عم ضة  االستقالل  ش ضع  عنوانه(ا)  و 
سيدي   18(00 الشب ب  تجزئة   8
سليم 8 املغرب كمصفي (ة) للشركة.
اسيوا8  اللطيف  عبد  السيد(ة) 
الحوض  ب ب   ايت  دواض  عنوانه(ا)  و 
عي8 الجمعة 50000 مكن س املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
تجزئة  وفي   (0(( م ضس   15 بت ض0خ 
جلي2 الت زي ضقم 8ر - 00)18 سيدي 

سليم 8 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم 8 بت ض0خ 07 

ببر20 ))0) تحت ضقم 77/2022.

998I

LUCA CENTER

SNOW WHITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SNOW WHITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 
جوهرة الط بق الث ني الشقة ضقم 17 
ش ضع عالل الف �صي مراكش - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر5))1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SNOW :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.WHITE
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التجمي2.
عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
جوهرة الط بق الث ني الشقة ضقم 17 
ش ضع عالل الف �صي مراكش - 80000 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : الكنوني  ضج ء  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الكنوني  ضج ء  السيدة 
ت ضكة  بوش ضب  السو�صي  ضيعة 

مراكش 80000 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الكنوني  ضج ء  السيدة 
ت ضكة  بوش ضب  السو�صي  ضيعة 

مراكش 80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8ر6)ر1.

999I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 STE MAJORELLE

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

 N°816 APPT N°3 1er ETAGE

 QUARTIER INDUSTIEL AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE MAJORELLE

 CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  االجتم عي ش ضع ام 

الربيع اق مة النخي2 ضقم 6 جليز 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

809)ر.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تمت   (0(1 دجنبر   08 في  املؤضخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

منعش عق ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   (1 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8)0)ر1.

1000I

NORD SUD MANAGEMENT

IDSA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O Centre d’affaires ebusiness,

lot 43B املنطقة الصن عية، 

90000، طنجة املغرب

 IDSA INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر0ك الوحيد
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 C / O CAE وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

ILOT 43B ESP 39 منطقة التصدير 

الحرة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر588)1

في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IDSA  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.INTERNATIONAL

إصالح   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بجهزة الكمبيوتر وبجهزة االتص ل.

 C / O  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

منطقة   CAE ILOT 43B ESP 39

طنجة   90000  - الحرة  التصدير 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد ادضيس سمير : 100 حصة 

بقيمة 500 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  سمير  ادضيس  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سمير  ادضيس  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 80ر)55.

1001I

Fidel Audit

B COME BAT بي كوم بات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

Fidel Audit
ر) ش ضع الجيروند إق مة 000) 

الط بق األول ضقم 1 ، 0500)، الداض 
البير ء املغرب

بي كوم ب ت B COME BAT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1 زنقة 

س ض0ة بن زنيم الط بق الث لث الشقة 
ضقم ر ب مليير - 80ر0) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
89ر9ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء بمختصر تسميته  : بي كوم 

.B COME BAT ب ت
بشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و اإلنع ش العق ضي.
زنقة   1(  : عنوا8 املقر االجتم عي 
س ض0ة بن زنيم الط بق الث لث الشقة 
ضقم ر ب مليير - 80ر0) الداض البير ء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد مصطفى الطري 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مصطفى الطري عنوانه(ا) 

حي النسيم تجزئة نسيم اسال8 ضقم 

18 0190) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى الطري عنوانه(ا) 

حي النسيم تجزئة نسيم اسال8 ضقم 

18 0190) الداض البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 816)1.

100(I

NJ BUSINESS

 SOCIETE EVOLUTION

EQUIPEMENT
إعال8 متعدد القراضات

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

 SOCIETE EVOLUTION

EQUIPEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: دضب امليتر 
زنجفوض ضقم 6) ف س - 0000ر ف س 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.58015

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( ببر20   08 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

من   1000 حصص:تفو0ت  تفو0ت 

السيد بمي8 بوط هر و السيد محمد 
السيد  إلى  اليدضي  الع بدين  ز0ن 

يوسف سعدو8

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
سعدو8  يوسف  السيد  تسمية 

كمسير للشركة.

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشك2  تغيير 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

لشر0ك وحيد
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير النظ م األس �صي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1860.

Iر100

CORPOCONSULT SARL

سوب ريال إستايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

سوب ض0 ل إست يت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تق طع 
ش ضع بنف  و زنقة عي8 حرودة 

امللكية السم ة مواصو8 87 الط بق 
الخ مس - 50)0) الداض البير ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

01ر9ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سوب   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

ض0 ل إست يت.
التسو0ق   : غرض الشركة بإيج ز 

والتطو0رالعق ضي واداضة العق ضات.
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تق طع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع بنف  و زنقة عي8 حرودة امللكية 
السم ة مواصو8 87 الط بق الخ مس 

- 50)0) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 : إست يت  ض0 ل  بسوك ي  الشركة 
50 حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   50  : سوبر0م   الشركة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
إست يت  ض0 ل  بسوك ي  الشركة 
بعمرا8  آيت  ش ضع  7ر  عنوانه(ا) 

50)0) الداض البير ء املغرب.
 190 الشركة سوبر0م  عنوانه(ا) 
البير ء  الداض   (0050 بنف   ش ضع 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 9 السيد كر0م عيوش عنوانه(ا) 
تجزئة حن 8 ك ليفوضني  0000) الداض 

البير ء املغرب
عنوانه(ا)  بلمع �صي  كر0م  السيد 
الداض   (0(50 انف   م ضجر0ت  زنقة 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 76ر0)8.
1008I

 GRAND INSTITUT DE TANGER PRIVE DE

FORMATION

 GRAND INSTITUT DE
 TANGER PRIVE DE

FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GRAND INSTITUT DE TANGER
PRIVE DE FORMATION

تجزئة الدولة بن ديب 8 توسعة ضقم 
)1ه 90100 طنجة

 GRAND INSTITUT DE TANGER 
PRIVE DE FORMATION

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الدولة بن ديب 8 توسعة ضقم )1ه - 

90100 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9)5ر)1

 (7 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 دجنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 GRAND INSTITUT DE TANGER

.PRIVE DE FORMATION

مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

للتكو0ن املنهي الخ ص.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - )1ه  الدولة بن ديب 8 توسعة ضقم 

90100 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 70.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : جمعو8  هش م  السيد 

حصة بقيمة 5.000ر دضهم للحصة .

السيد فؤاد جمعو8 : 500 حصة 

بقيمة 5.000ر دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  السيد هش م جمعو8 
حي السليم ني زنقة 16 ضقم 6 90100 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  جمعو8  فؤاد  السيد 
حي السليم ني زنقة 16 ضقم 6 90100 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  جمعو8  فؤاد  السيد 
حي السليم ني زنقة 16 ضقم 6 90100 

طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   10 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5789ر8)))01.

1005I

DOCTOR MENAGER

DOCTOR MENAGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DOCTOR دكتوض مين جير

MENAGER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

السفلي زنقة ر61 ضقم 01 بواضك 8 

اك دير - 80000 اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

89591

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(1 بكتوبر   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دكتوض   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.DOCTOR MENAGER مين جير

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تجهيزات الكترونية .

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
بواضك 8   01 ضقم  ر61  زنقة  السفلي 

اك دير - 80000 اك دير املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الحي ني  مع د  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الحي ني  مع د  السيد 
 01 ضقم  ر61  زنقة  السفلي  الط بق 

بواضك 8 اك دير 80000 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحي ني  مع د  السيد 

 01 ضقم  ر61  زنقة  السفلي  الط بق 

بواضك 8 اك دير 80000 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر  ر)  بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم ر10756

1006I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

MENFIDUS CHOIX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،

BERRECHID MAROC

MENFIDUS CHOIX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع عبد 

الرحيم بوعبيد حي التيسير ) برشيد 

- 6100) برشيد املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.6961

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تحو20  ر01)  م ي   16 املؤضخ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

حي  بوعبيد  الرحيم  عبد  »ش ضع 

برشيد   (6100  - برشيد   ( التيسير 

»تجزئة التيسير اإلق مة  إلى  املغرب« 

ر  الط بق الث ني الشقة ضقم   (8 ضقم 

)680) حد السوالم   - حد السوالم 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ي   (5 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

ر01) تحت ضقم 86).

1007I
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cafitco

موس رينوف تراف
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

cafitco

 pd palestin et houria kisariat

 ahrabar n3 pd palestin et houria

 kisariat ahrabar n3، 20800،

mohammedia maroc

موس ض0نوف تراف شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دضب 

ك سطوض بلوك ) ضقم 1) - 8800) 

املحمدية املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.17905

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

املؤضخ في ر0 دجنبر 1)0) تم تحو20 

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ضقم   ( بلوك  ك سطوض  »دضب  من 

إلى  املحمدية املغرب«   (8800  -  (1

 (88(0  - املحمدية  مومن  حي  »1ر 

املحمدية املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 08 ين ير 

))0) تحت ضقم )1.

1008I

ASMAA MEDIA GROUP

LP BUILDING
إعال8 متعدد القراضات

ASMAA MEDIA GROUP

ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 

البير ء املغرب

LP BUILDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي 

ضكراكة اق مة الكوضنيش الشقة 1 

العم ضة ) - - البير ء املغرب 

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

605ر8ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(1 نونبر   (8 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  اجم عية  حصة   500 تفو0ت 

السيد  الى  العي �صي  هش م  السيد 

الرامي الصديق 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 السيد الرامي الصديق كمسيير 

جديد 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 ضقم  بند 

للحصص  الجديد  التقسيم  م يلي: 

االجتم عية

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 

التقسيم الجديد لربسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :10 ضقم  بند 

م يلي: تعيي8 مسسيرجديد للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

نونبر 1)0) تحت ضقم 8ر8015.

1009I

ASMAA MEDIA GROUP

THE REAL COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش ضع صهيب الرومي بلوك 9ر الرقم 

0) البرنو�صي البير ء، 0000)، 

البير ء املغرب

THE REAL COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

لالي قوت زنقة األضاض0م 9 الط بق 8 

الشقة 17 اق مة كليز - - البير ء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

9)ر8ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.REAL COMPANY

غرض الشركة بإيج ز : استيراد و 

تصدير .

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 8 الط بق   9 األضاض0م  زنقة  لالي قوت 

البير ء   -  - كليز  اق مة   17 الشقة 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : هند  ضشيدي  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هند  ضشيدي  السيدة 

 - تجزئة بك تي2 بولو   5 فيال   8 زنقة 

البير ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هند  ضشيدي  السيدة 

 - تجزئة بك تي2 بولو   5 فيال   8 زنقة 

البير ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (9 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819857.

1010I

cabinet de normalisation comptable sarl

CONCATEC
إعال8 متعدد القراضات

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81

20300، casablanca maroc

CONCATEC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: 168، 

ش ضع السفير بن ع ئشة، الصخوض 

السوداء الط بق الخ مس ضقم 80 - 

90)0) الداض البير ء املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.(8(017

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ر01)  نونبر   (6 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

الشركة  ضبسم ل  في  •الز0 دة  م يلي: 

إلى  دضهم   100.000.00 من 

(.000.000.00

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

 ،168  « •تحو20 املقر االجتم عي من 

الصخوض  ع ئشة،  بن  السفير  ش ضع 

ضقم  الخ مس  الط بق  السوداء، 

زنقة   ،5  « إلى  البير ء«  الداض   ،80

الدكتوض ضو، الصخوض السوداء، الداض 

البير ء« 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الس دسة  الخ مسة،  امل دة  •تعدي2 

األس �صي  الق نو8  من  والس بعة 

للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (6 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

دجنبر ر01) تحت ضقم ))85ر005.

1011I
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NA CONSEIL

 SOCIÉTÉ
 D›INVESTISSEMENT

HOTELIER ALMO
شركة التوصية ب ألسهم 

تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 SOCIÉTÉ D›INVESTISSEMENT

HOTELIER ALMO شركة التوصية 
ب ألسهم 

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي فندق 
املرابطي8 عرصة جن 8 لخرر 
مراكش - 80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة التوصية ب ألسهم 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

18991
في  مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (008 نونبر   01
ب ألسهم  التوصية  لشركة  األس �صي 

ب ملميزات الت لية:
التوصية  شركة   : الشركة  شك2 

ب ألسهم .
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT

. HOTELIER ALMO
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
العق ض0ة  واملجمع ت  الفندقة 

للوجه ت السي حية
واملط عم  .الح ن ت  (الفن دق 

والنوادي الليلية)
-التنشيط و ابتك ض جميع املنتج ت 
عروض  و  (مهرج ن ت  السي حية 

مختلفة).
فندق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
لخرر  جن 8  عرصة  املرابطي8 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ر  مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ب سك ل.جوضج. وضنر  السيد 
اوجي8  5ش ضع  عنوانه(ا)  نكوالس 
 17000 الضوشي2  ديالكروكس 

م ضسيلي  فرنس .
كر0زوني  م ضي  بيير  السيد 
عنوانه(ا) 5ش ضع اوجي8 ديالكروكس 

الضوشي2 17000 فرنس  فرنس .
عنوانه(ا)  توضافونتير  الشركة 
5ش ضع اوجي8 ديالكروكس الضوشي2 

17000 فرنس  فرنس .
الشركة فندق بالدي 8 عنوانه(ا) 

مراكش 80000 مراكش املغرب.
السيد جو8 م غكسي نو عنوانه(ا) 
5ش ضع اوجي8 ديالكروكس الضوشي2 

17000 فرنس  فرنس  .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
كر0زوني  م ضي  بيير  السيد 
عنوانه(ا) 5ش ضع اوجي8 ديالكروكس 

الضوشي2 17000 م ضسيلي  فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

008) تحت ضقم ))6)).
101(I

USS

يو إس إس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

USS
 N°12 RUE LIBAN N°3 OCEAN
MAROC ، 10115، Rabat Maroc
يو إس إس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1 مكرض 

زنقة لبن 8 ضقم ر حي املحيط - 
10115 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
159(65

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
يو إس   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

إس.
التج ضة-   : غرض الشركة بإيج ز 

بيع وشراء جميع املواد.
عنوا8 املقر االجتم عي : )1 مكرض 
 - املحيط  حي  ر  ضقم  لبن 8  زنقة 

10115 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
بوكحيلي  عبدالب سط  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوكحيلي  عبدالب سط  السيد 
الط بق  الرحى  ش ضع  عنوانه(ا) 
 (0870 عي8 الشق   11 الث ني شقة 

الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوكحيلي  عبدالب سط  السيد 
الط بق  الرحى  ش ضع  عنوانه(ا) 
 (0870 عي8 الشق   11 الث ني شقة 

الداضالبير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 550ر)1.
Iر101

rive metal

RIVE METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

rive metal
 725MAG A LOT RIYAD

 MY SMAIL TAMANSOURT
 MARRAKECH ، 40300،

Marrakech maroc
 RIVE METAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5)7 
ض0 ص موالي اسم عي2 ت منصوضت - 

00ر80 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر9)8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIVE  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.METAL

تصنيع   •  : غرض الشركة بإيج ز 

املعدنية  املنتج ت  جميع  وتج ضة 

ومستلزم ته .

بعم ل نج ضة املع د8 واألملنيوم   •

والفوالذ املق وم للصدب والخشب

• البن ء والتخطيط املتنوع

 ، واستغالل  وتطو0ر  حي زة   •

لجميع العملي ت   ، لحس به الخ ص 

والتراخيص  االختراع  وبراءات 

بشك2  املتعلقة  التج ض0ة  والعالم ت 

مب شر بو غير مب شر بغرض الشركة

• استيراد وتصدير جميع املنتج ت 

والخدم ت املذكوضة بعاله.

 7(5  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ض0 ص موالي اسم عي2 ت منصوضت - 

00ر80 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : محمد  خيمي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه(ا)  محمد  خيمي  السيد 

اسم عي2  موالي  ض0 ص   7(5

ت منصوضت 00ر80 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  خيمي  السيد 

اسم عي2  موالي  ض0 ص   7(5

ت منصوضت 00ر80 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 759ر.

1018I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

STE MEGAFON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ضفع ضبسم ل الشركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 LOT AL QUODS EL JADIDA 18ر

، 24000، EL JADIDA MAROC

STE MEGAFON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي لر0ح 8 

مبنى )رر بوليف ضد ابراهيم 

الروض ني الدوض الخ مس ضقم 

8) الداض البير ء - 70ر0) الداض 

البير ء اململكة املغربية.

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر17ر81.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   (0(( م ضس  ر)  في  املؤضخ 

قدضه  بمبلغ  الشركة  ضبسم ل  ضفع 

من  بي  دضهم«   1.900.000«

 (.000.000« إلى  دضهم«   100.000«

تقديم حصص   : عن طر0ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 6ر08)8.

1015I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة مركز سيارة التعليم ينا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة مركز سي ضة التعليم ين  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

االخالص ضقم ) ايت ملول 86150 
ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
97ر5)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

مركز سي ضة التعليم ين .
تعليم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي قة وق نو8 السير.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 86150 ايت ملول   ( االخالص ضقم 

ايت ملول املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : عبدهللا  تونمو  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  عبدهللا  تونمو  السيد 
بلوك ) ضقم 118 حي توهمو ملزاض ايت 

ملول 86150 ايت ملول املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عبدهللا  تونمو  السيد 
بلوك ) ضقم 118 حي توهمو ملزاض ايت 

ملول 86150 ايت ملول املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بت ض0خ  ب نزك 8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم ر6).
1016I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

ايمو مومالي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD MOHAMED V N 281 APP
 7 BENI MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
ايمو موم لي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة 6 
شقة 18 ش ضع محمد الخ مس بني 

مالل 000ر) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(597

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ايمو   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

موم لي.
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضي.
 6 عم ضة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
بني  الخ مس  ش ضع محمد   18 شقة 

مالل 000ر) بني مالل املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الكر0م العنزي : 1.000 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

العنزي  الكر0م  عبد  السيد 
عنوانه(ا) بني مالل 000ر) بني مالل 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
العنزي  الكر0م  عبد  السيد 
عنوانه(ا) بني مالل 000ر) بني مالل 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 1ر م ضس 

))0) تحت ضقم 5)ر.

1017I

CABINET EL BAGHDADI

OULED AMAR PLATERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL BAGHDADI
 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،
TANGER MAROC

OULED AMAR PLATERIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املرس ) ضقم 880 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(6005

 15 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OULED AMAR PLATERIE
مختلف   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل الجبص.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
طنجة   90000  -  880 ضقم   ( املرس 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
عبد  علي  عمر  اوالد  السيد 
 100 1.000 حصة بقيمة   : الرحم 8 

دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عبد  علي  عمر  اوالد  السيد 
الحسني  الحي  عنوانه(ا)  الرحم 8 
طنجة   90000  58 ضقم   ( كنوز 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبد  علي  عمر  اوالد  السيد 
الحسني  الحي  عنوانه(ا)  الرحم 8 
كنوز ) ضقم 58 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )98).
1018I

CONCILIUM EXPERTISE

WIREPORT
إعال8 متعدد القراضات

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�صى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة ضقم ،18 غوتيي الداض 
البير ء ، 0060)، الداض البير ء 

املغرب
WIREPORT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا8 مقره  االجتم عي: 156 زنقة 
ابو زايد الدادو�صي، ضقم ، 9املع ض0ف 

- 0رر0) الداض البير ء املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر1رر86.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
1)0) تم اتخ ذ  ر) دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 
إقراض بتحو20 500 سهم بي8 الشر0ك 
املحول السيدة ب سط وف ء والشر0ك 

املحول إليه السيد بوعي د محمد
قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
ستستمر الشركة في الوجود وتعم2 
كشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 
ذمة املسيرة السيدة  استق لة وإبراء 

ب سط وف ء
قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 
تعيي8 السيد بوعي د محمد كمسير 
وحيد وتعدي2 شروط التزام الشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 6: الذي ينص على م يلي: 
مس هم ت

على  ينص  الذي  ر1:  ضقم  بند 
م يلي: إداضة الشركة

على  ينص  الذي   :16 ضقم  بند 
م يلي: التزام الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0887)8.
1019I

مكتب املح سبة

القادري محمد
عقد تسيير حر ألص2 تج ضي (األشخ ص 

الطبيعيو8)
عقد تسيير حر ألص2 تج ضي

الق دضي محمد 
 (( بمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 
017) بعطى السيد(ة) اسم ء  م ضس 
للبط قة الوطنية  (ة)  الشلي الح م2 
املسج2 ب لسج2   81978 ضقم ل ب 
التج ضي 90)ر1 ب ملحكمة االبتدائية 
لألص2  الحر  التسيير  ب لعرائش حق 

56 ش ضع الحسن  التج ضي الك ئن ب 

العرائش   9(000  - العرائش  الث ني 
الق دضي  محمد  للسيد(ة)  املغرب 

للبط قة الوطنية ضقم ل  (ة)  الح م2 

سنة تبتدئ من   10 ملدة   7580( ب 

)) م ضس 017) و تنتهي في 0ر ببر20 

000.ر  شهري  مبلغ  مق ب2   (0(7

دضهم.

10(0I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 MES PETITS POUSSINS
BLEUS

إعال8 متعدد القراضات

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 MES PETITS POUSSINS BLEUS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: إق مة 

املس كن الجميلة، مح2 1 و)، ش ضع 

إبن بب ض، مرش 8 - - طنجة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.87777

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   07 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

 760 ق سح  ضشدي  السيد  تفو0ت 

حصة من بص2 1000 حصة لف ئدة 

السيدة فكرا8 مينة

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

 (80 نبيلة  ايزضزاض  السيدة  تفو0ت 

حصة من بص2 1000 حصة لف ئدة 

السيدة فكرا8 مينة

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

من  ق سح  ضشدي  السيد  استق لة 

 7 من  ابتداء  مه مه كمسير للشركة 

فبراير ))0)

قراض ضقم 8: الذي ينص على م يلي: 

تعيي8 السيدة فكرا8 مينة مسيرة 
للشركة ابتداء من 7 فبراير ))0)

قراض ضقم 5: الذي ينص على م يلي: 
تعدي2 النظ م األس �صي

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 
النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 7: الذي ينص على م يلي: 
 100000 الشركة  ضبسم ل  يبلغ 
1000 حصة تعود  دضهم مقسمة إلى 

بأكمله  إلى السيدة فكرا8 مينة
على  ينص  الذي  ر1:  ضقم  بند 
م يلي: تسير الشركة من طرف السيدة 
للبط قة  الح ملة  مينة،  فكرا8 
املزدادة   ،D853691 ضقم  الوطنية 
والس كنة   ،199( يوليوز   (8 بت ض0خ 
ضقم  شقة  ببوع م  إق مة  بمكن س، 

8ر، ش ضع الجيش امللكي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 090ر.
10(1I

fiduciare de taraitement et analyse comptable

 CENTRE DE BIOLOGIE
CALIFORNIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 fiduciare de taraitement et
analyse comptable

 CASABLANCA ، 20000،
casablanca maroc

 CENTRE DE BIOLOGIE
CALIFORNIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الحمد زنقة 89 ضقم 51 عي8 الشق - 
0000) الداضالبير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر985ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  1ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 CENTRE DE BIOLOGIE  :

.CALIFORNIE
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  الكيمي ئية  و  الطبية  التح لي2 

الصن عية.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الحمد زنقة 89 ضقم 51 عي8 الشق - 

0000) الداضالبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بالتي  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بالتي  سميرة  السيدة 
عي8   17 ضقم   1 تجزئة التوزنية زنقة 

الشق 0000) الداضالبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بالتي  سميرة  السيدة 
عي8   17 ضقم   1 تجزئة التوزنية زنقة 

الشق 0000) الداضالبير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر057)8.
10((I

MISAGROUP

MAXIPREV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MAXIPREV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي البير ء 

ش ضع بوضكو8 زنقة جعفر ابن حبيب 

إق مة املشرق الط بق األول الرقم ر 

- 0100) الداض البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

رر16)5.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 دجنبر  0ر  في  املؤضخ 

املص دقة على :
بنشيوي  بمي8  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (.188

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   (.188

وسيم سمير بت ض0خ 0ر دجنبر 1)0).

مجيدة  (ة)  السيد  تفو0ت 

املصمودي 5)6 حصة اجتم عية من 

(ة)  حصة لف ئدة السيد   6(5 بص2 

وسيم سمير بت ض0خ 0ر دجنبر 1)0).
بنشوي  ض0 8  (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (.188

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   (.188

وسيم سمير بت ض0خ 0ر دجنبر 1)0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (1 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم )8057).

Iر)10

STE CISS SARL

STE OMA transaction
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة ضقم 99ر الط بق 

الت ني تجزئة جنة الز0تو8 1 بن 

سودة ف س مك تب ابراهيم مبعوت، 

0000ر، ف س املغرب

STE OMA transaction شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مح2 ضقم 

) اق مة مينة زنقة الشر0ف الرا�صي 

املدينة الجديدة ف س - 0000ر 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(119

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.OMA transaction

تحو20   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وك لة وسيطة تنفذ عملي ت  األموال, 

اإليرادات بو الدفع وسيط في تحو20 

األموال والخدم ت امل لية

عنوا8 املقر االجتم عي : مح2 ضقم 

اق مة مينة زنقة الشر0ف الرا�صي   (

املدينة الجديدة ف س - 0000ر ف س 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : الغلبزوضي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  الغلبزوضي  عمر  السيد 

ف س 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الغلبزوضي  عمر  السيد 

ف س 0000ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1750.

10(8I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE ABOU HAROUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE ABOU HAROUN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي اوالد 

ميمو8 زنقة 0)1 ضقم 71 الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

799ر1.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 07 م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SOCIETE ABOU الوحيد  الشر0ك 

 100.000 HAROUN مبلغ ضبسم له  

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
 71 ضقم   1(0 حي اوالد ميمو8 زنقة 

املغرب  الن ظوض   6(000 الن ظوض 

نتيجة ل : انته ء الغرض من الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي اوالد 
الن ظوض   71 ضقم   1(0 زنقة  ميمو8 

000)6 الن ظوض املغرب. 

و عي8:

السيد(ة) داود ادضغ ل و عنوانه(ا) 
 71 ضقم   1(0 زنقة  ميمو8  اوالد 

000)6 الن ظوض املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 1) م ضس 

))0) تحت ضقم 857.

10(5I
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N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE ABOU HAROUN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

قف2 التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE ABOU HAROUN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : حي اوالد 

ميمو8 زنقة 0)1 ضقم 71 الن ظوض 

000)6 الن ظوض املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

799ر1.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 07 م ضس  املؤضخ في 

SOCIETE ABOU HAROUN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

 100.000 ضبسم له   مبلغ  الوحيد 

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 

 71 ضقم   1(0 حي اوالد ميمو8 زنقة 

املغرب  الن ظوض   6(000 الن ظوض 

نتيجة النته ء الغرض من الشركة.

و عي8:

السيد(ة) داود ادضغ ل و عنوانه(ا) 

 71 ضقم   1(0 زنقة  ميمو8  اوالد 

000)6 الن ظوض املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

))0) وفي حي اوالد  07 م ضس  بت ض0خ 

الن ظوض   71 ضقم   1(0 زنقة  ميمو8 

000)6 الن ظوض املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 1) م ضس 

))0) تحت ضقم 858.

10(6I

ROU MATE BEAUTE

NOURZEN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

ROU MATE BEAUTE

 MAG N°5 BIS DIOUR

 SABONNE MARRAKECH ،

MAROC 80000، مراكش

NOURZEN SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شقة 18 

عم ضة الط بق ر حدائق الشر0فية 

املح ميد مراكش املغرب 80000 

مراكش املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.109709

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تقرض ح2   (0(( 9) م ضس  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 NOURZEN SARL الشر0ك الوحيد

دضهم   100.000 ضبسم له   مبلغ   AU

 18 شقة  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 

الشر0فية  حدائق  ر  الط بق  عم ضة 

 80000 املغرب  مراكش  املح ميد 

مراكش املغرب نتيجة ل : نتيجة ألزمة 

إقتص دية.

 18 و حدد مقر التصفية ب شقة 

الشر0فية  حدائق  ر  الط بق  عم ضة 

مراكش   80000  - املح ميد مراكش 

املغرب. 

و عي8:

و  التم وي  الدين  نوض  السيد(ة) 

ر  عم ضة الط بق   18 شقة  عنوانه(ا) 

مراكش  املح ميد  الشر0فية  حدائق 

(ة)  80000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )868ر1.

10(7I

STE FIDU-LIDOU SARL

MALAK CONFISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
MALAK CONFISERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 6 دضب 
تر0 نة الط لعة الكبيرة - 0000ر 

ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
70617

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 يونيو   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MALAK CONFISERIE
ب ئع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حلواني ب لتقسيط.
 6 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
دضب تر0 نة الط لعة الكبيرة - 0000ر 

ف س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : هش م  دواني  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هش م  دواني  السيد 
الكبيرة  الط لعة  بنس لم  دضب   108

0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هش م  دواني  السيد 
الكبيرة  الط لعة  بنس لم  دضب   108

0000ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   18 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 5654/2021.

10(8I

GHALIME MARIAM

STE IDEAL OLS SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

STE IDEAL OLS SERVICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 
ملشهرة لكف ف - 5000) خر0بكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7571
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.IDEAL OLS SERVICE
ممو8   1  : غرض الشركة بإيج ز 

حفالت.



عدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0))الجريدة الرسمية   7184

) ق ع ت حفالت .
دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
خر0بكة   (5000  - لكف ف  ملشهرة 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد كب �صي هش م : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : الغني  السيد كب �صي عبد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  هش م  كب �صي  السيد 
5000) خر0بكة  دواض ملشهرة لكف ف 

املغرب.
الغني  عبد  كب �صي  السيد 
الط بق   1 ي سمينة   50 عنوانه(ا) 

األول 5000) خر0بكة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هش م  كب �صي  السيد 
5000) خر0بكة  دواض ملشهرة لكف ف 

املغرب
الغني  عبد  كب �صي  السيد 
الط بق   1 ي سمينة   50 عنوانه(ا) 

األول 5000) خر0بكة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 االبتدائية بخر0بكة بت ض0خ 

))0) تحت ضقم ر16.
10(9I

FIDUSCAL

MJ SMILE JUAN LES PINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 1)ر
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
MJ SMILE JUAN LES PINS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 88 

ش ضع موالي إدضيس األول املعرض 
التج ضي النهرة املتجر ضقم 9 ، 

الداض البير ء. - 5000) الداضبير ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
89ر9ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MJ  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. SMILE JUAN LES PINS
مختبر   : بإيج ز  الشركة  غرض 
تقو0م  بو  االصطن عية  األسن 8 

األسن 8 ، .
88 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
موالي إدضيس األول املعرض التج ضي 
النهرة املتجر ضقم 9 ، الداض البير ء. 

- 5000) الداضبير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
800 حصة   : السيد مروا8 جاللي 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   600  : السيد محمد بيت 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بيت  محمد  السيد 
داض بوعزة   18 ضقم   ، إق مة بنينسوال 
نواصر ، )718). الداضبير ء املغرب.
عنوانه(ا)  جاللي  مروا8  السيد 
 1 الط بق  ت وجت ت  عي8  ش ضع  ر8 
ر005)  ) تجزئة بدض بوضكو8  الشقة 

الداضبير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروا8 جاللي عنوانه(ا) ر8 
ش ضع عي8 ت وجت ت الط بق 1 الشقة 
الداض  ر005)  تجزئة بدض بوضكو8   (

البير ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0856)8.
0Iر10

ائتم نية زهير

HIVERNAGE.PORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية زهير
زنقة ابن ع ئشة عم ضة ب ضيس 

الط بق الت لت مكتب ضقم 11 كيليز 
مراكش ، 80000، مراكش املغرب
HIVERNAGE.PORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ض0 ض 
اكدال »60-51« القسمة املقرزة 

ضقم »a 51-51« تجزئة ض0 ض اكدال 
عم ضة ضقم Eالط بق االول شقة ضقم 
7 سيدي يوسف بن علي - 80050 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
869ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.HIVERNAGE.PORT
في  ت جر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستيراد والتصدير .
ض0 ض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
املقرزة  القسمة   »60-51« اكدال 
a« تجزئة ض0 ض اكدال  ضقم »51-51 
Eالط بق االول شقة ضقم  عم ضة ضقم 
 80050  - سيدي يوسف بن علي   7

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : السيد اوك ضا محمد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 rue (ا)السيد اوك ضا محمد عنوانه

 40 franche 57250 moyeuvre

.FRANCE PT

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 rue (ا)السيد اوك ضا محمد عنوانه

 40 franche 57250 moyeuvre

grand FRANCE PT

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (( بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر818ر1.

1Iر10

CWA MOROCCO

PIERRE FABRE MAROC
إعال8 متعدد القراضات

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوضي حي كوتيي، 

0060)، الداض البير ء املغرب

PIERRE FABRE MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: )9، ش ضع 

بنف ، الداض البير ء - - الداض البير ء 

املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.1(979

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( فبراير   09 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

السيد  ب ستق لة  علم   اإلح طة   -

مولود بوخ ش ب من مه مه كمسير 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 
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ذو  تعيي8 السيد خ لد لعو0تي،   -

بت ض0خ  املزداد  الفرنسية،  الجنسية 

8) نونبر 1981، كمسير للشركة ملدة 

سنة.

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :N/A ضقم  بند 

N/A :م يلي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 1ر06)8 .

I)ر10

STE AUCOGEST SARL

 CENTRE DE SANTE ET DE
SOINS AL MASSIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

 CENTRE DE SANTE ET DE

SOINS AL MASSIRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 778 

ش ضع جم ل عبد الن صر حي املسيرة 

- 80000 بك دير املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر8885.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 CENTRE الوحيد  الشر0ك  ذات 

 DE SANTE ET DE SOINS AL

 100.000 مبلغ ضبسم له    MASSIRA

اإلجتم عي  مقره   وعنوا8  دضهم 
الن صر  ش ضع جم ل عبد   778 ضقم 

املغرب  بك دير   80000  - املسيرة  حي 

نتيجة ل : صعوب ت و عراقي2 واجهت 

الشركة منذ تأسيسه .

و حدد مقر التصفية ب ضقم 778 

ش ضع جم ل عبد الن صر حي املسيرة - 

80000 بك دير املغرب. 

و عي8:

و  داوود  ابن  جم ل  السيد(ة) 

عنوانه(ا) شقة 116 عم ضة 08 اق مة 

بك دير   80000 بنسرك و  التر من 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتر ء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  ب ك دير  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8ر)109.

Iرر10

LK CONSULTING SARL

ELB SERVICES
إعال8 متعدد القراضات

LK CONSULTING SARL

ش ضع محمد الخ مس ضقم 85 

الط بق الث ث ضقم 18 تطوا8 ، 

000ر9، تطوا8 املغرب

ELB SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: ش ضع 

محمدا الخراز ضقم 71 - 000ر9 

تطوا8 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

55ر9).

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 ضقم  قراض 

الشر0ك  حصص  تفو0ت  م يلي: 

حصصه  عدد  ب للق سمي،  حس م 

500، لص لح الشر0ك الوحيد محمد 

ب لق �صي 

قراض ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

ب للق سمي  حس م  املسير  تقديم 

إستق لته.

قراض ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الق نوني  الشك2  تحو20 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة ذات شر0ك وحيد

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

بند ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

محمد  الوحيد  الشر0ك  حصص 

ب لق �صي تصبح 1000

بند ضقم ): الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الق نوني  الشك2  تحو20 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة ذات شر0ك وحيد

بند ضقم ر: الذي ينص على م يلي: 

محمد  هو  للشركة  الوحيد  املسير 

ب لق �صي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بتطوا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1098.

8Iر10

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MWASI GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش ضع موالي الحسن اق مة البردعي 

عم ضة ب الشقة ضقم ) الحي 

الشتوي، 80000، مراكش املغرب

MWASI GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي س حة 

الحر0ة ش ضع موالي الحسن اق مة 

البردعي ضقم )0 جيليز مراكش 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(8085

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. MWASI GLOBAL

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

إداضة العملي ت التج ض0ة بو الخدمية

 ، واألحداث   ، خ ص  كونسيرج 

وتنظيم الحفالت واملن سب ت.

س حة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

اق مة  الحسن  موالي  ش ضع  الحر0ة 

البردعي ضقم )0 جيليز مراكش 80000 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 BARNES TA NESHA السيدة 

 100 بقيمة  حصة   LATOI : 740

دضهم للحصة .

 SHAH-TAYLOR JALAAL السيد

 100 حصة بقيمة   SADDIG : 260

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 BARNES TA NESHA السيد 

املتحدة  الوالي ت  عنوانه(ا)   LATOI

االمر0كية - - امر0ك .

 SHAH-TAYLOR JALAAL السيد

SADDIG عنوانه(ا) الوالي ت املتحدة 

االمر0كية - - امر0ك .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 BARNES TA NESHA السيد 

املتحدة  الوالي ت  عنوانه(ا)   LATOI

االمر0كية - - امر0ك 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )رر8ر1.

5Iر10
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JOHN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش ضع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم ضة ب الشقة ضقم ) الحي 

الشتوي، 80000، مراكش املغرب
JOHN INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي س حة 
الحر0ة ش ضع موالي الحسن اق مة 
البردعي ضقم )0 جيليز - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
01ر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JOHN :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

. INVEST
مطوض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات.
س حة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
اق مة  الحسن  موالي  ش ضع  الحر0ة 
 80000  - جيليز   0( ضقم  البردعي 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : مستقيم  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد مستقيم عنوانه(ا) 
 ALLEE JACQUES CARTIER  (

SERVIN 93270 فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مستقيم عنوانه(ا) 
 ALLEE JACQUES CARTIER  (

SERVIN 93270 فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم -.

6Iر10

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OURIKA SENSES VILLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش ضع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم ضة ب الشقة ضقم ) الحي 

الشتوي، 80000، مراكش املغرب
OURIKA SENSES VILLA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي س حة 
الحر0ة ش ضع موالي الحسن اق مة 
البردعي ضقم )0 جيليز - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8189

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. OURIKA SENSES VILLA

 ، مب ني   : بإيج ز  الشركة  غرض 
حي زة   - مدير بن ء   -  ، مطوض عق ضي 

وإداضة جميع األصول العق ض0ة..
س حة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
اق مة  الحسن  موالي  ش ضع  الحر0ة 
 80000  - جيليز   0( ضقم  البردعي 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيدة بو0حيى ن دية : 80ر حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 660  : فوضي2  اولبصير  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  ن دية  بو0حيى  السيدة 
 AV FRANKLIN LES 93320  1(9

PAVILLONS-SOUS-BOIS فرنس .
السيد اولبصير فوضي2 عنوانه(ا) 
 AV FRANKLIN LES 93320  1(9

PAVILLONS-SOUS-BOIS فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ن دية  بو0حيى  السيدة 
 AV FRANKLIN LES 93320  1(9

PAVILLONS-SOUS-BOIS فرنس 
السيد اولبصير فوضي2 عنوانه(ا) 
 AV FRANKLIN LES 93320  1(9

PAVILLONS-SOUS-BOIS فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  1ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8811ر1.
7Iر10

FIDUCIAIRE OTHMANE

SOS.ASOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

SOS.ASOUK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  بلوك م ضقم 706 
بوالد اوجيه 18000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر6870

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

SOS.  : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.ASOUK

بشغ ل  بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء – بشغ ل متنوعة.

بلوك م   : عنوا8 املقر االجتم عي 

ضقم 706 بوالد اوجيه القنيطرة .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مليكة  لشكر  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  مليكة  لشكر  السيدة 

بلوك م ضقم 706 اوالد اوجيه 18000 

القنيطرة املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مليكة  لشكر  السيدة 

بلوك م ضقم 706 اوالد اوجيه 18000 

القنيطرة املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ ر) م ضس 

))0) تحت ضقم 79)1

8Iر10
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NAWELLE PARIS

NAWELLE PARIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NAWELLE PARIS
عنوا8 املقر االجتم عي

عم ضة A ملك بطلسي  يقع في مراكش 
كيليز ، لو نو0ر ش ضع ابن سين    

الط بق الرابع ضقم )8 - 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(8((9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة 
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ن وال  تسميته   بمختصر  االقتر ء 

ب ض0ز - 
غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 
والتقسيط  الجملة  وتج ضة  وتسو0ق 

مل  يلي 
للرج ل  واملنسوج ت  املالبس   

والنس ء واألطف ل ؛ -
 األحذية وبغطية الربس-

 ، الجلدية  املصنوع ت   -
ومستحررات   ، واملجوهرات 
التجمي2 ، واإلكسسواضات ، وكذلك 

جميع املنتج ت ذات الصلة ؛
التجمي2  بعم ل  جميع   -  
والعطوض  التجمي2  ومستحررات 

وجميع املنتج ت املتعلقة به  -
التكو0ن في مج ل التجمي2 -

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
املالبس  بو  النسيجية  السلع  جميع 
واألنشطة  املوضة  وإكسسواضات 

ذات الصلة
: عنوا8 املقر االجتم عي 

في  يقع  بطلسي   ملك   A عم ضة 
ابن  ش ضع  نو0ر  لو   ، كيليز  مراكش 
سين    الط بق الرابع ضقم )8 - 80000 

مراكش املغرب.

بجله   تأسست من  التي  ة  املد  -
الشركة: 99 سنة.

 10.000 مبلغ ضبسم ل الشركة:   -
دضهم، مقسم ك لت لي:

 50 السيد سوزانو8 م لكوم كي 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

50 حصة  : نوال شبيحي  السيدة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  ء  األسم 
وصف ت ومواطن الشرك ء 

 (9 نه ش ضع دولوض0ن ضقم  عنوا  
السيد   – فرنس   00)ر9  س 8 دوني 

سوزانو8 م لكوم كي 
س حة  شبيحي  نوال  ة  د السي
مونثفوض س 8 دوني 00)ر9 فرنس  –
والع ئلية  الشخصية  م ء  األس

ومواطن مسيري الشركة 
عنوانه  كي  م لكوم  انو8  ز سو  
س 8 دوني   (9 ش ضع دولوض0ن ضقم 

00)ر9 فرنس  - السيد 
ب ملحكمة  الق نوني  إليداع  ا تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بمراكش  ج ض0ة  الت

))0) تحت ضقم 8885ر1

9Iر10

FP TRADING

FP TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FP TRADING
إق مة بر0م ، مكتب ضقم 105، 

شقة ضقم 16، ط بق ضقم ر، تق طع 
مصطفى املع ني و 11 ين ير، الداض 
البير ء - 0000) الداض البير ء 
املغرب ، 0000)، الداض البير ء 

املغرب
FP TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

بر0م ، مكتب ضقم 105، شقة ضقم 
16، ط بق ضقم ر، تق طع مصطفى 
املع ني و 11 ين ير، الداض البير ء - 

0000) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5(6751

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FP  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TRADING
تسيير   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

امللكية املشتركة
- خدمة التنظيف

- خدمة البستنة و التشجير
- خدمة العم2 املؤقت.

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضقم  شقة   ،105 ضقم  مكتب  بر0م ، 
تق طع مصطفى  ر،  ط بق ضقم   ،16
 - الداض البير ء  ين ير،   11 املع ني و 

0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد فواز توشكة : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  توشكة  فواز  السيد 
8ر1، زنقة ابراهيم النخعي ط بق )0 
املع ض0ف   9 إق مة املولد   ( شقة س 
0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  توشكة  فواز  السيد 
8ر1، زنقة ابراهيم النخعي ط بق )0 
املع ض0ف   9 إق مة املولد   ( شقة س 
0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ر)  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

دجنبر 1)0) تحت ضقم 805580.

1080I

MOORE CASABLANCA

كيفال سيرڤيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

كيف ل سيرڤيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9 ش ضع ببو 

معشر الداض البير ء - 0000) الداض 

البير ء املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.810165

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

ضفع  تم   (0(( ين ير   (0 في  املؤضخ 
ضبسم ل الشركة بمبلغ قدضه »8.500 

إلى  دضهم«   61.850« بي من  دضهم« 

إجراء   : عن طر0ق  دضهم«  »50ر.70 

املحددة  الشركة  ديو8  مع  مق صة 

املقداض و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 8)8190.

1081I

MOORE CASABLANCA

ي ب ز هولدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

ي ب ز هولدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ك ضتيي 

بالطو اكستونسيو ر1 ش ضع دي 
ضاميي الداض البير ء - 0000) الداض 

البير ء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8015ر5

 18 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتر ء بمختصر تسميته  : ي ب ز 

هولدينغ.
غرض الشركة بإيج ز : - املش ضكة 

في ضبس امل ل واالستثم ض.
للشرك ت  الخدم ت  تقديم   -

واملؤسس ت.
العملي ت  جميع   ، ع م  وبشك2 
بو  امل لية  بو  التج ض0ة  بو  الصن عية 
التي  العق ض0ة  بو  املنقولة  بو  املدنية 
بو  مب شر  بشك2  مرتبطة  تكو8  قد 
املش ض إليه   غير مب شر بأحد األشي ء 
بعاله بو بأي بشي ء مم ثلة بو مرتبطة 

بو مكملة..
ك ضتيي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
دي  ش ضع  ر1  اكستونسيو  بالطو 
الداض   (0000  - ضاميي الداض البير ء 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
الخي ط  ابن  ي سمي8  السيدة 
 80.000 بقيمة  حصة   800  : زك ضي 

دضهم للحصة .
حصة   (00  : بنيس  عمر  السيد 

بقيمة 0.000) دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الخي ط  ابن  ي سمي8  السيدة 
زنقة بني توز0ن   08 زك ضي عنوانه(ا) 
الرب ط   10170 الرب ط  السوي�صي 

املغرب.
السيد عمر بنيس عنوانه(ا) قط ع 
)1 ضقم 8 زنقة الزنجبي2 حي الر0 ض 

الرب ط 10100 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

الخي ط  ابن  ي سمي8  السيدة 
زنقة بني توز0ن   08 زك ضي عنوانه(ا) 
الرب ط   10170 الرب ط  السوي�صي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 (8 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 1ر8190.

108(I

Cabinet LAMRINI HADI

IMMO OKLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,ش ضع إبن سين  الن ضوض ، 

000)6، الن ضوض املغرب
IMMO OKLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

احفطالي  براقة - 000)6 الن ظوض 
املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.((075
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(( م ضس   0( في  املؤضخ 

املص دقة على :
العنبري  عمر  (ة)  السيد  تفو0ت 
 (50 حصة اجتم عية من بص2   50
فوزي  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

البغدادي بت ض0خ )0 م ضس ))0).
اعراج  قيس  (ة)  السيد  تفو0ت 
 (50 حصة اجتم عية من بص2   50
فوزي  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

البغدادي بت ض0خ )0 م ضس ))0).
الدوح  ليلى  (ة)  السيد  تفو0ت 
 (50 حصة اجتم عية من بص2   50
فوزي  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

البغدادي بت ض0خ )0 م ضس ))0).
ملسق  ام ل  (ة)  السيد  تفو0ت 
 (50 حصة اجتم عية من بص2   50
فوزي  (ة)  السيد  لف ئدة  حصة 

البغدادي بت ض0خ )0 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 588.
Iر108

ste cofiguer sarl

 STE MAROCAINE
 DE MACONNERIE

D›EXCELLENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MAROCAINE DE
 MACONNERIE D›EXCELLENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

ملك الهبري تجزئة ضقم 8 جرسيف - 
5100ر جرسيف املغرب.

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.15(5
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 15 م ضس ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 8 ضقم  تجزئة  الهبري  ملك  »تجزئة 
جرسيف - 5100ر جرسيف املغرب« 
تجزئة  ر1  حمزة  املسمى  »امللك  إلى 
 - جرسيف  االض�صي  الط بق  حمزة 

5100ر جرسيف املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 1302/2022.
1088I

FIGEC

VISUAL ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

VISUAL ONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الطر0ق 

الرئيسية ضقم 018ر دواض القرشيي8 

السوالم تر0فية 6115) برشيد 

الغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

168(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.VISUAL ONE

غرض الشركة بإيج ز : السمعي ت 

و البصر0 ت واالشه ض والتواص2 .

الطر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

دواض القرشيي8  018ر  الرئيسية ضقم 

برشيد   (6115 تر0فية  السوالم 

الغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 700  : سليم 8  عتوك  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة  00ر   : ن دية  السيدة اوم  

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عتوك سليم 8 عنوانه(ا) 
السوالم   80 ضقم   1 الزهراء  تجزئة 

6115) برشيد املغرب.

عنوانه(ا)  ن دية  اوم   السيدة 
السوالم   (65 ضقم  الزهراء  تجزئة 

6115) برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عتوك سليم 8 عنوانه(ا) 
السوالم   80 ضقم   1 الزهراء  تجزئة 

6115) برشيد املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  ببرشيد  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 0)ر.
1085I

ste cofiguer sarl

 STE BUILDING GROUP
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE BUILDING GROUP
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ملك سع د 

5 ش ضع محمد الخ مس الط بق 
الث لث جرسيف - 5100ر جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
((81

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BUILDING GROUP TRAVAUX
-اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة و البن ء
-صي نة و اصالح االجهزة التقنية 

-وسيط تج ضي.
ملك   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الخ مس  محمد  ش ضع   5 سع د 
5100ر   - جرسيف  الث لث  الط بق 

جرسيف املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

1.000 حصة   : السيد كر0م ايزم 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كر0م ايزم عنوانه(ا) ش ضع 
5100ر  جرسيف  الخ مس  محمد 

جرسيف املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كر0م ايزم عنوانه(ا) ش ضع 
5100ر  جرسيف  الخ مس  محمد 

جرسيف املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 1294/2022.
1086I

AAC AFRIC EXPERTISE

NASSAM KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
NASSAM KHADAMAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زاو0ة 
زنقة ع ئشة ام املؤمني8 و زنقة 

عبد الرحم 8 الصحراوي الط بق 
الخ مس الرقم ر - 80)0) الداض 

التير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
8981ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. NASSAM KHADAMAT

و  اداضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لحس ب  العق ض0ة  املمتلك ت  تسيير 

الغير.

زاو0ة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

زنقة  و  املؤمني8  ام  ع ئشة  زنقة 

الط بق  الصحراوي  الرحم 8  عبد 

الداض   (0(80  - ر  الرقم  الخ مس 

التير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

شركة  الوحيد  الشر0ك  الشركة 

 100 بقيمة  حصة   THAIS : 1.000

دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

زاو0ة  عنوانه(ا)   THAIS الشركة 

زنقة ع ئشة ام املؤمني8 و زنقة عبد 

الرحم 8 الصحراوي الط بق الخ مس 

00)0) الداض البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنسعيد  فر0د  محمد  السيد 

عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املر0ني 

انف  70ر0) الداض البير ء املغرب

عنوانه(ا)  اليعقوبي  بدض  السيد 

تجزئة ض0 ض ب ضتنير فيال 8) السع دة 

البير ء  الداض   (0((0 عزوز  اوالد 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 8)8199.

1087I

expert comptable

OVOVITAL
شركة التوصية ب ألسهم 

ضفع ضبسم ل الشركة

expert comptable
 avenue des FAR ، 2020، 88

CASABLANCA MAROC
OVOVITAL شركة التوصية 

ب ألسهم 
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 
 AL KORANFUL HAY

 MOHAMMEDI AIN SEBAA -
.20050 CASABLANCA MAROC

ضفع ضبسم ل الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.18(807
الع م  الجمع  بمقت�صى 
م ضس   (5 في  املؤضخ  اإلستثن ئي 
الشركة  ضبسم ل  ضفع  تم   (0((
دضهم«   15.000.000« قدضه  بمبلغ 
إلى  دضهم«   85.000.000« من  بي 
طر0ق  عن  دضهم«   60.000.000«
الشركة  ديو8  مع  مق صة  إجراء   :

املحددة املقداض و املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 819791.
1088I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر0ك الوحيد

ب.ب.ن اندستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشر0ك 

الوحيد
تجزئة عثم 8 زنقة )1 ضقم 7ر-9ر 
عي8 الشق الداض البير ء ، 0870)، 

الداض البير ء املغرب
ب.ب.8 اندستري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8)) ش ضع 
محمد الخ مس الط بق 7 شقة 00) 
8)) ش ضع محمد الخ مس الط بق 

7 شقة 00) الداض البير ء - 00ر0) 
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الداض البير ء املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.(58115

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   (( في  املؤضخ 

املص دقة على :

اسم عي2  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة   (50 نوصير 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

جم ل ض�صى بت ض0خ )) فبراير ))0).

تفو0ت السيد (ة) محمد دكير بن 
من  اجتم عية  حصة   (50 ضمر 8 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

جم ل ض�صى بت ض0خ )) فبراير ))0).

بمي8 بن ملليح  (ة)  تفو0ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (00

(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000

جم ل ض�صى بت ض0خ )) فبراير ))0).

محمد طه بن  (ة)  تفو0ت السيد 
من  اجتم عية  حصة   1(5 ضمر 8 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

جم ل ض�صى بت ض0خ )) فبراير ))0).
بن  ز0نب  (ة)  السيد  تفو0ت 
من  اجتم عية  حصة   175 ضمر 8 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

جم ل ض�صى بت ض0خ )) فبراير ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (( بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 6)8186.

1089I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE EL MAMOUNI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 ب العم ضة 15 الط بق الث ني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكن س ، 

MEKNES MAROC ،775

 STE EL MAMOUNI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 

الب عيش الرم2 الدخيسة ويسال8 

مكن س - 50000 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

55889

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.MAMOUNI SARL AU

صنع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املالبس .............- املت جرة في املالبس 

.

دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

ويسال8  الدخيسة  الرم2  الب عيش 

مكن س - 50000 مكن س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : املجيد  عبد  امل موني  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املجيد  عبد  امل موني  السيد 

 01 ضقم  حمزة  تجزئة  عنوانه(ا) 

ويسال8  النصر  حي   01 الط بق 

50000 مكن س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  امل موني  السيد 

 01 ضقم  حمزة  تجزئة  عنوانه(ا) 

ويسال8  النصر  حي   01 الط بق 

50000 مكن س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8))1.

1050I

STE CECONA SARL

 STE FOURNITURE
 ACCESSOIRE DES NAVIRES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 STE FOURNITURE ACCESSOIRE

DES NAVIRES SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  االجتم عي دواض دواية 
بني انص ض 000)6 الن ظوض املغرب.

تقليص هدف الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

6507
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
))0) تم حذف  10 فبراير  املؤضخ في 
األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :
 FOURNITURE ACCESSOIRE

.DES NAVIRES
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 08 م ضس 

))0) تحت ضقم 88ر.

1051I

aice compta

DEEPROXY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DEEPROXY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ ضقم اإلق مة 

ر65 الط بق 8 الشقة ضقم 11 - 

0000) البير ء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8687ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. DEEPROXY

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش ضات اإلداض0ة.
زنقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

لوفغ ضقم اإلق مة  لو  إق مة  كلميمة 

 -  11 ضقم  الشقة   8 الط بق  ر65 

0000) البير ء املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : السيد بالل لكر0وي 

بقيمة 10 دضهم للحصة .

السيدة فتيحة شف  : 500 حصة 

بقيمة 10 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  لكر0وي  بالل  السيد 

الرقم )) بلوك بوه الحوز0ة القنيطرة 

18000 القنيطرة املغرب .

عنوانه(ا)  شف   فتيحة  السيدة 

بلوك ضقم 177 اوالد اوجيه القنيطرة 

18000 القنيطرة املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لكر0وي  بالل  السيد 

الرقم )) بلوك بوه الحوز0ة القنيطرة 

18000 القنيطرة املغرب .
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عنوانه(ا)  شف   فتيحة  السيدة 
بلوك ضقم 177 اوالد اوجيه القنيطرة 

18000 القنيطرة املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
1ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819556.
105(I

Sonrisa

IKABEN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

IKABEN CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي كراج ضقم 
01 بلوك 10 ضقم 0)6 عي8 الع طي 

01 - 000)5 الرشيدية املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.18095

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   (9 املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد(ة) قبروي 

يدير كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 05 ببر20 

))0) تحت ضقم )17.
Iر105

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

AGRISOCO
إعال8 متعدد القراضات

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ›CASABLANCA

MAROC
AGRISOCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: جهة هند 

مجموعة البطح ء ضقم 996 سوق 

االضبع ء - - القنيطرة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.(6119

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

الذي ينص على   :1 قراض ضقم ضقم 

من  الشركة  اسهم  تحو20  م يلي: 

 500 الخوداضي  خ لد  السيد  طرف 

الخوداضي  الته مي  والسيد  سهم 

اليه السيد  الى املنسوب  سهم   500

مصطفى اوح�صي 1000 سهم 

ينص  الذي   :( ضقم  ضقم  قراض 

الق نوني  الشك2  تحو20  م يلي:  على 

للشركة من الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة الى الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد

الذي ينص على  ر:  قراض ضقم ضقم 

استق لة ك2 من السيد خ لد  م يلي: 

الخوداضي والسيد الته مي الخوداضي 

السيد  وتعيي8  االداض0ة  مه مهم   من 

مصطفي اوح�صي مدير وحيد للشركة

الذي ينص على   :8 قراض ضقم ضقم 

للشركة  االجتم عي  املقر  نق2  م يلي: 

مجموعة  هند  جهة  العنوا8  من 

الى  996 سوق االضبع ء  ضقم  البطح ء 

العنوا8 الجديد مدينة الوف ق بلوك 

ب ضقم 95ر1 العيو8

الذي ينص على   :5 قراض ضقم ضقم 

م يلي: تحيي8 نظ م االس �صي للشركة

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

1: الذي ينص  بند ضقم امل دة ضقم 

الق نوني  الشك2  تحو20  م يلي:  على 

للشركة من الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة الى الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر0ك الوحيد.

8: الذي ينص  بند ضقم امل دة ضقم 

االجتم عي  املقر  نق2  م يلي:  على 

هند  جهة  العنوا8  من  للشركة 
سوق   996 ضقم  البطح ء  مجموعة 

مدينة  الجديد  العنوا8  الى  االضبع ء 
الوف ق بلوك ب ضقم 95ر1 العيو8

6: الذي ينص  بند ضقم امل دة ضقم 

الشركة  اسهم  تحو20  م يلي:  على 
الخوداضي  خ لد  السيد  طرف  من 
500 سهم والسيد الته مي الخوداضي 

اليه السيد  الى املنسوب  سهم   500

مصطفى اوح�صي 1000 سهم 

بند ضقم امل دة ضقم 18: الذي ينص 

السيد  من  ك2  استق لة  م يلي:  على 

الته مي  والسيد  الخوداضي  خ لد 

االداض0ة  مه مهم   من  الخوداضي 

وتعيي8 السيد مصطفى اوح�صي مدير 

وحيد للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

الغرب  االضبع ء  بسوق  االبتدائية 

ضقم  تحت   (0(( م ضس   (8 بت ض0خ 

.41/2022

1058I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ETHEREAL BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

عم ضة ضقم 8) الط بق الث ني شقة 

)1 ش ضع عالل بن عبد هللا م.ج. ، 

50000، مكن س املغرب

ETHEREAL BEAUTY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

األضد8 الشقة ) حي الر0 ض - 

50000 مكن س املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

5ر507.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبراير   08 في  املؤضخ 

املص دقة على :

فهد  محمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

برادة 50) حصة اجتم عية من بص2 

50) حصة لف ئدة السيد (ة) ف طمة 

فبراير   08 بت ض0خ  التوزاني  الزهراء 

.(0((
حميد النميري  (ة)  تفو0ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (50

50) حصة لف ئدة السيد (ة) ف طمة 

فبراير   08 بت ض0خ  التوزاني  الزهراء 

.(0((

(ة) بمي8 اله ضو�صي  تفو0ت السيد 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (50

50) حصة لف ئدة السيد (ة) ف طمة 

فبراير   08 بت ض0خ  التوزاني  الزهراء 

.(0((

الغفولي  زكر0   (ة)  السيد  تفو0ت 

بص2  من  اجتم عية  حصة   (50

50) حصة لف ئدة السيد (ة) ف طمة 

فبراير   08 بت ض0خ  التوزاني  الزهراء 

.(0((

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   08 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 901.

1055I

إئتم نية الوف ء

 LE MONDE FORT DE
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية الوف ء

ش ضع عالل الف �صي الرقم 79 

سط ت ، 6000)، سط ت املغرب

 LE MONDE FORT DE

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض اوالد 

حدو مليتة جم عة الثوالث سط ت - 

6000) سط ت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر697
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
.MONDE FORT DE TRANSPORT
نق2   1-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

البر ئع للغير.
عنوا8 املقر االجتم عي : دواض اوالد 
حدو مليتة جم عة الثوالث سط ت - 

6000) سط ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد ابو ز0ر ع دل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ابو ز0ر ع دل عنوانه(ا) دواض 
اوالد حدو الثوالث قي دة بني يكر0ن 

سط ت 6000) سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابو ز0ر ع دل عنوانه(ا) دواض 
اوالد حدو الثوالث قي دة بني يكر0ن 

سط ت 6000) سط ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  االبتدائية بسط ت 

))0) تحت ضقم 96/2022.
1056I

NEOCOMPTADUNORD

MOUDEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MOUDEG

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عم ضة فيال 

سمي ) محمد 5 الط بق االض�صي 

مكتب ضقم 1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6071

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MOUDEG

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ضي.

عم ضة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

فيال سمي ) محمد 5 الط بق االض�صي 

مكتب ضقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد الحدوثي ع دل : 50 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة .

السيد الحدوثي محمد : 50 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ع دل عنوانه(ا)  الحدوثي  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

السيد الحدوثي محمد عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ع دل عنوانه(ا)  الحدوثي  السيد 

طنجة طنجة طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 561)5).

1057I

شركة الحسيمة لالستش ضات ش.م.م

STE STORE ELHAJJAM 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستش ضات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE STORE ELHAJJAM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي شط ضي 
جم عة آيت يوسف بو علي الحسيمة 
الحسيمة 000)ر الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
697ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. STORE ELHAJJAM
-تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بيع  الشراعي  الق ضب  قم ش  الخي م 

ب لتفصي2
 -تصنيع بجس م حديدية مجففة

- ت جر..
شط ضي   : عنوا8 املقر االجتم عي 
جم عة آيت يوسف بو علي الحسيمة 
الحسيمة 000)ر الحسيمة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : ))0) سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 STE STORE ELHAJJAM الشركة
دضهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .

 1000  : السيد محفوظ الحج م 

بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محفوظ الحج م عنوانه(ا) 

الحسيمة  امزوض8  الرب ط  زنقة  ر5 

000)ر الحسيمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اضاوي  نزهة  السيدة 

50ر8)  زنقة وجدة سيدي بنوض   17

وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  ب لحسيمة  االبتدائية 

م ضس ))0) تحت ضقم 78).

1058I

NEOCOMPTADUNORD

YASSIN RENT CAR TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 YASSIN RENT CAR TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الشهداء زنقة الشهيد العسري ضقم 

75 الط بق األول مكتب ضقم 1 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر606)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.YASSIN RENT CAR TANGER
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

كراءالسي ضات بدو8 س ئق .
حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
زنقة الشهيد العسري ضقم  الشهداء 
 -  1 ضقم  مكتب  األول  الط بق   75

90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد البدوي محمد : 100 حصة 

بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  محمد  البدوي  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  البدوي  السيد 

طنجة 90000 طنجة طنجة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 557)5).
1059I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

AB2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
AB2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 61 

الحي صن عي سيدي غ نم - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7رر8)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 نونبر  0ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.AB2 :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ومنظم حفالت .
 61 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 

 80000  - الحي صن عي سيدي غ نم 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بوضجوا  فليب  السيد 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

السيدة سمية ف ضس : 800 حصة 

بقيمة 10 دضهم للحصة .

حصة   800  : بمز20  عمر  السيد 

بقيمة 10 دضهم للحصة .

السيدة س مية بمز20 : 700 حصة 

بقيمة 10 دضهم للحصة .

 (.(00  : بلهواضي  هش م  السيد 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

 1.500  : السيد بولفيي بي غزاطو 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

السيد جيغيمي بي غزاطو : 1.500 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة .

 1.500  : السيد ميك يي2 بروست 

حصة بقيمة 10 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوضجوا  فليب  السيد 

دواض الع مر0ن قي دة سيدي عبدهللا 

غي ت 80000 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  ف ضس  سمية  السيدة 
ت ضكة   11 ضقم  ت ضكة  وضود  تجزئة 

80000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  بمز20  عمر  السيد 
ت ضكة   11 ضقم  ت ضكة  وضود  تجزئة 

80000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  بمز20  س مية  السيدة 
ت ضكة   11 ضقم  ت ضكة  وضود  تجزئة 

80000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  بلهواضي  هش م  السيد 
بلهواضي  فيال  م جوض20  الرو0ر ت 

80000 مراكش املغرب.
السيد بولفيي بي غزاطو عنوانه(ا) 
اغم ت  قي دة  و  جم عة  دهرا  دواض 
مراكش   8((50 اوض0ر  ايت  دائرة 

املغرب.
بي غزاطو  جيغيمي  السيد 
 8((50 دواض دهرا اغم ت  عنوانه(ا) 

مراكش املغرب.
السيد ميك يي2 بروست عنوانه(ا) 
زنقة ك مي بالكي 95580 ميري سوضواز 

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوضجوا  فليب  السيد 
دواض الع مر0ن قي دة سيدي عبدهللا 

غي ت 80000 مراكش املغرب
عنوانه(ا)  بمز20  س مية  السيدة 
ت ضكة   11 ضقم  ت ضكة  وضود  تجزئة 

80000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )858ر1.
1060I

FIDEXPERT

شركة إلكير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXPERT
ش ضع عالل الف �صي عم ضة الصفوة 
مكتب ضقم 88 الط بق الخ مس 

مراكش. ، 80000، مراكش املغرب
شركة إلكير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طر0ق 

اوض0ك  كلم 10 »سوندوس 1 » 
تسلط نت مراكش مراكش 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر5ر108
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

إلكير.
وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ض0ة.
طر0ق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 «  1 »سوندوس   10 كلم  اوض0ك  
 80000 مراكش  مراكش  تسلط نت 

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
هولدينغ  م ضك  شركة  الشركة 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اض0ك تشيفن عنوانه(ا) 17 
غرو دو غوى  80)0ر  ش ضع نمفيس 

000ر8 كرو دو ضوا فرنس .
عنوانه(ا)  ليزنيوض  ليندا  السيدة 
دو  غرو  80)0ر  نمفيس  ش ضع   17

غوى 000ر8 كرو دو ضوا فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اض0ك تشيفن عنوانه(ا) 17 
غرو دو غوى  80)0ر  ش ضع نمفيس 

000ر8 كرو دو ضوا فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )856ر1.
1061I
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س2 سوليسيو8

أوتو إكول الحبيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س2 سوليسيو8

ش ضع االدضيسية زنقة ط ضق ز0 د 
ضقم 68 الط بق 1 ، 90000، طنجة 

املغرب

بوتو إكول الحبيب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الخير1 زنقة C ضقم 8) ضقم القطعة 

150 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6117

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بوتو   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

إكول الحبيب.

مدضسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تعليم السي قة.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
8) ضقم القطعة  C ضقم  زنقة  الخير1 

150 - 90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : الحبيب  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : الفرح ني  ضضوا8  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا الحبيب عنوانه(ا) 

 90000 اعز0ب الح ج قدوض الخربة 

طنجة املغرب.

السيد ضضوا8 الفرح ني عنوانه(ا) 
تجزئة النصرزنقة 5 ضقم 18 90000 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الحبيب عنوانه(ا) 
 90000 اعز0ب الح ج قدوض الخربة 

طنجة املغرب
السيد ضضوا8 الفرح ني عنوانه(ا) 
تجزئة النصرزنقة 5 ضقم 18 90000 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 610)5).
106(I

BEFEC

الحسينية
شركة املس همة

وف ة شر0ك

BEFEC
0ر ش ضع الجيش امللكي ، 0000)، 

الداض البير ء املغرب
الحسينية شركة املس همة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 5ر ش ضع 
سيدي عبد الرحم 8 - الداض البير ء 

- 0000) الداض البير ء املغرب.
وف ة شر0ك

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.1155(

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في 0) فبراير 0)0) تم اإلعالم 
السوليم ني  زكية  الشر0ك  بوف ة 
حوتي حس ني و توزيع حصصه على 
 لرسم اإلضاثة املؤضخ في 18 

ً
الوضثة تبع 

شتنبر 019) ب لشك2 األتي :
 ، لغراضي  لحبيب  السيد(ة) 

69.000 حصة .
 ، لغراضي  محمد  السيد(ة) 

85).7ر حصة .
السيد(ة) حمزة لغراضي ، 85).7ر 

حصة .
85).7ر   ، غ لي لغراضي  السيد(ة) 

حصة .
السيد(ة) ع لية لغراضي ، ر18.18 

حصة .

 5.000  ، ضفيعة لغراضي  السيد(ة) 

حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 (5 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

يونيو 0)0) تحت ضقم 85).7ر7.

Iر106

CAB ADVICE

LES DOMAINES BASMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

ش ضع محمد الخ مس عم ضة ضقم 

188 الط بق األول شقة ضقم ) ، 

16000، سيدي ق سم املغرب

LES DOMAINES BASMA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي توطي8 

عم ضة ضقم 188 شقة ضقم ) الط بق 

األول ش ضع محمد الخ مس - 16000 

سيدي ق سم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

(9115

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.DOMAINES BASMA

تسيير   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستغالل الفالحي.

توطي8   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الط بق   ( 188 شقة ضقم  عم ضة ضقم 

األول ش ضع محمد الخ مس - 16000 

سيدي ق سم املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : السيد ابراهيم اصب يحي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اصب يحي  ابراهيم  السيد 

 (05 ضقم  الحمراء  عم ضة  عنوانه(ا) 

اضاك بواضك 8 80000 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اصب يحي  ابراهيم  السيد 

 (05 ضقم  الحمراء  عم ضة  عنوانه(ا) 

اضاك بواضك 8 80000 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 االبتدائية بسيدي ق سم بت ض0خ 

م ضس ))0) تحت ضقم 75.

1068I

FIDUCO TANTAN

MOUNDAH TRAVEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

MOUNDAH TRAVEAU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 18 

زنقة 18 حي امحيريش - 81000 

كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

805ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(1 نونبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MOUNDAH TRAVEAU
و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بعم ل بخرى.
 18 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 81000  - امحيريش  حي   18 زنقة 

كلميم املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد الدهوز خلي2 : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيدة الدهوز نوضة : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة دهوز نوضة عنوانه(ا) ضقم 
 81000 امحيريش  حي   18 زنقة   1(

كلميم املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دهوز خلي2 عنوانه(ا) ضقم 
 81000 امحيريش  حي   18 زنقة   1(

كلميم املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   (5 بت ض0خ  بكلميم  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 413/2021.
1065I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

 HOW2 CONSULTING
S.A.R.L. AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
 HOW2 CONSULTING S.A.R.L.
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي عند شركة 

APIMO SERVICE SARL 15 ش ضع 
االبط ل ضقم 8 اكدال الرب ط - 

10080 الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
159(51

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HOW2 :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.CONSULTING S.A.R.L. AU
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلستش ضات في التسيير.
عند   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 APIMO SERVICE SARL 15 شركة
ش ضع االبط ل ضقم 8 اكدال الرب ط - 

10080 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : السيد نوض الدين بوطيب 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوطيب  الدين  نوض  السيد 
زنقة   10 ف ضقم   8 قط ع  عنوانه(ا) 
بوغنفيلي  حي الر0 ض 10080 الرب ط 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوطيب  الدين  نوض  السيد 
زنقة   10 ف ضقم   8 قط ع  عنوانه(ا) 
بوغنفيلي  حي الر0 ض 10080 الرب ط 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 7ر5ر)1.
1066I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE BASMAZANI IMPORT

-EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE

 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC

 STE BASMAZANI IMPORT

EXPORT SARL- شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم ر 

شقة ) إق مة اليسر تجزئة بلعب س 

عي8 عمير طر0ق عي8 الشقف - 

0050ر ف س املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

05)9ر.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض   (015 دجنبر   (7 في  املؤضخ 

 STE BASMAZANI IMPORT ح2 

ذات  شركة   -EXPORT SARL

ضبسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا8  دضهم   70.000

اإلجتم عي ضقم ر شقة ) إق مة اليسر 

تجزئة بلعب س عي8 عمير طر0ق عي8 

املغرب  ف س  0050ر   - الشقف 

الشركة والتشطيب  لتصفية  نتيجة 

على السج2 التج ضي .

و عي8:

و  ع دل  الوزاني  السيد(ة) 

عنوانه(ا) ضقم ر شقة ) إق مة اليسر 

طر0ق  عمير  عي8  بلعب س  تجزئة 

املغرب  ف س  0050ر  الشقف  عي8 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ر  وفي ضقم   (015 دجنبر   (7 بت ض0خ 

إق مة اليسر تجزئة بلعب س   ( شقة 

 - الشقف  عي8  طر0ق  عمير  عي8 

0050ر ف س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج ض0ة بف س بت ض0خ 0) ين ير 016) 

تحت ضقم )18.
1067I

MA GLOBAL CONSULTING

LAPS
إعال8 متعدد القراضات

MA GLOBAL CONSULTING
زاو0ة ش ضع عبد املومن و زنقة ف 8 

ز0الند إق مة فريلة، الط بق الرابع، 
0000)، الداض البير ء املغرب
LAPS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: رر، زنقة 
إدضيس األكبر - - القنيطرة املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

.50981
بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس  1ر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

تحيي8 النظ م األس �صي للشركة
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
إلتم م  الصالحي ت  تفو0ض  م يلي: 

اإلجراءات
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم -: الذي ينص على م يلي:

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 06 ببر20 

))0) تحت ضقم 90975.
1068I

cabinet idrissi

STE NOGA BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 1ر

30000، fes maroc
STE NOGA BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8-5 تجزئة 

صوفي  ضقم 0) عي8 عمير - 0000ر 

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7ر1)7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.NOGA BEAUTY

تشغي2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مركز تجمي2 وتصفيف شعر وجم لي 

ولي قة بدنية

منتج ت  جميع  بيع  مع  نموذج   

املتعلقة  واالكسسواضات  التجمي2 

بذلك

 نش ط.

 4-5  : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - عي8 عمير   (0 تجزئة صوفي  ضقم 

0000ر ف س املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة نجالء هرو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هرو  نجالء  السيدة 

ر طر0ق عي8  18 شقة  ر عم ضة  انس 

الشقف 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هرو  نجالء  السيدة 

ر طر0ق عي8  18 شقة  ر عم ضة  انس 

الشقف 0000ر ف س املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1845/2022.

1069I

MONTERY CONSULTING

 CENTRE DE
 DÉVELOPPEMENT DE LA

PERFORMANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

MONTERY CONSULTING

 bd achohada ، 24000، el 175

jadida maroc

 CENTRE DE DÉVELOPPEMENT

DE LA PERFORMANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 

السلط 8 عبد الحميد.إق مة زكر0  

الط بق األول. بوضكو8 - 0100) 

الداضالبير ء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(789

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرض   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 CENTRE الوحيد  الشر0ك  ذات 

 DE DÉVELOPPEMENT DE LA

ضبسم له   مبلغ   PERFORMANCE

مقره   وعنوا8  دضهم   10.000

عبد  السلط 8  زنقة  اإلجتم عي 

األول.  الط بق  زكر0   الحميد.إق مة 

الداضالبير ء   (0100  - بوضكو8 

و  الدخ2  قلة   : ل  نتيجة  املغرب 

التسجي2  في  اإلشتراك ت  إنخف ض 

نتيجة  التعليمية  املؤسسة  لدى 

الحرر لج ئحة كوفيد..

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

زكر0   الحميد.إق مة  عبد  السلط 8 

الط بق األول. بوضكو8 الداضالبير ء - 

0100) الداضالبير ء املغرب. 

و عي8:
شوضو  بول  بيير  ه ضفي  السيد(ة) 
عبد  السلط 8  زنقة  وعنوانه(ا) 
األول.  الط بق  زكر0   الحميد.إق مة 
بوضكو8 0100) الداضالبير ء املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0885)8.

1070I

LAGHMARI YASSINE

INC 52
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

INC 52 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 86 ش ضع 
الزضقطوني الط بق الس دس مكتب 

15ـ  16 الداض البير ء - 0000) الداض 
البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر875ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INC  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.5(
مصمم   -  : غرض الشركة بإيج ز 
مستش ض   ، كمبيوتر  مبرمج  محل2 

كمبيوتر؛

في  الن شئة  الشرك ت  دعم   -
تنميته ؛

نظ م  إنش ء  في  املش ضكة   -
إيكولوجي لالبتك ض ؛.

86 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
الس دس مكتب  الط بق  الزضقطوني 
15 ـ 16 الداض البير ء - 0000) الداض 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد علي العزوزي : 800 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   (00  : السيد ضبيع امز0ر8 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  العزوزي  علي  السيد 
ك زا جر0ن ت و8 فيال 88 ال في2 فيرت 
الداض   (0000 النواصر  بوسكوضة 

البير ء املغرب.
عنوانه(ا)  امز0ر8  ضبيع  السيد 
بن ية جن 8 ك ليفوضني ي قوت 8 شقة 
 (0000 الشق  عي8   8 الط بق  ر1 

الداض البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  العزوزي  علي  السيد 
ك زا جر0ن ت و8 فيال 88 ال في2 فيرت 
الداض   (0000 النواصر  بوسكوضة 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم -.
1071I

SOMANEX

THERFALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

SOMANEX
ر، ش ضع 9 بر0زاش تق طع ش ضع 

ضح ل املسكيني ، 0180)،
 الداض البير ء املغرب
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THERFALIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة ز0ن 

الع بدين الشقة 9 زنقة ك فر ق سم 

ملتقى زنقة سومية - 0000) الداض 

البير ء املغرب .

تحو20 املقر االجتم عي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.((9165

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

املؤضخ في 01 م ضس )01) تم تحو20 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
زنقة   9 »إق مة ز0ن الع بدين الشقة 

 - سومية  زنقة  ملتقى  ق سم  ك فر 

إلى   « املغرب  البير ء  الداض   (0000

السالم  إق مة  ز0 8  بوالد  »طر0ق 

 (0000  -  1 ضقم  الشقة  م  العم ضة 

الداض البير ء املغرب ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 )01) تحت ضقم 897691.

107(I

STE ARSALAN CHAOUIA

BATI SALEMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

ش ضع الجيش امللكي حي املعطي ضقم 

 SETTAT ،(6000 ، 88ر16 ص.ب ر

MAROC

BATI SALEMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

مجمع الخير الرقم 809 - 6000) 

سط ت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

6975

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SALEMA
مطوض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ضات.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 (6000  -  809 الرقم  الخير  مجمع 

سط ت املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 (.800  : السيد انواض عبد الكبير 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1.(00  : السيد انواض محمد ضض  

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
00).1 حصة   : السيد انواض يحيى 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
600 حصة   : السيدة انواض سلمى 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
600 حصة  السيدة انواض شيم ء : 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد انواض عبد الكبير عنوانه(ا) 
تجزئة كم ل ) بلوك س الرقم 69)1 

6000) سط ت املغرب.
السيد انواض محمد ضض  عنوانه(ا) 
تجزئة كم ل ) بلوك س الرقم 69)1 

6000) سط ت املغرب.
عنوانه(ا)  يحيى  انواض  السيد 
تجزئة كم ل ) بلوك س الرقم 69)1 

6000) سط ت املغرب.
عنوانه(ا)  سلمى  انواض  السيدة 
تجزئة كم ل ) بلوك س الرقم 69)1 

6000) سط ت املغرب.
عنوانه(ا)  شيم ء  انواض  السيدة 
تجزئة كم ل ) بلوك س الرقم 69)1 

6000) سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انواض عبد الكبير عنوانه(ا) 
تجزئة كم ل ) بلوك س الرقم 69)1 

6000) سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  االبتدائية بسط ت بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 97/22.

Iر107

SOCOGESE

TADABIR AL GHIDAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SOCOGESE

ش ضع ولي العهد إق مة موالي الك م2 

ف س ، 0000ر، ف س املغرب

TADABIR AL GHIDAE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوض 

التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي املح2 ضقم 

)، املبنى ضقم 167، تجزئة سيف 

ش ضع املوحدين - 0000ر ف س 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر)5ر5.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  1ر دجنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   TADABIR AL GHIDAE
ضبسم له  100.000,00 دضهم وعنوا8 

 ،( ضقم  املح2  اإلجتم عي  مقره  

تجزئة سيف ش ضع   ،167 املبنى ضقم 

املغرب  ف س  0000ر   - املوحدين 

نتيجة ل : توقف النش ط.

املح2  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ضقم )، املبنى ضقم 167، تجزئة سيف 

ف س  0000ر   - املوحدين  ش ضع 

املغرب. 

و عي8:

و  بنلمليح  محمد  السيد(ة) 
ابن  اليت  زنقة   10 فيال  عنوانه(ا) 

املغرب  ف س  0000ر  م.ج  سعد 

كمصفي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقتر ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 2022/1687.

1078I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ETHEREAL BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
عم ضة ضقم 8) الط بق الث ني شقة 
)1 ش ضع عالل بن عبد هللا م.ج. ، 

50000، مكن س املغرب
ETHEREAL BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي زنقة 
األضد8 الشقة ) حي الر0 ض - 

50000 مكن س املغرب.
تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
5ر507.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( 08 فبراير  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 
التوزاني ف طمة الزهراء كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 901.

1075I

WORK UP BUSINESS

BEST ATLATIC LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

WORK UP BUSINESS
59 ش ضع الزضقطوني الط بق 11 

الشقة )ر ، 60ر0)، الداض البير ء 
املغرب

 BEST ATLATIC LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
صهيب الرومي BLOC 39 الرقم 
0) سيدي البرنو�صي - 0600) 

الداضالبير ء املغرب.
تحو20 املقر االجتم عي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.861881

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤضخ في )) فبراير ))0) تم تحو20 
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 BLOC 39 الرومي  صهيب  »ش ضع 
الرقم 0) سيدي البرنو�صي - 0600) 
زنقة   10« إلى  املغرب«  الداضالبير ء 
 A-A1 ز0د عبدالسالم الط بق 1 الب ب

20500 - الداضالبير ء املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 8رر817.
1076I

بنعال لإلستش ضة

CMT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
ح2 شركة

بنعال لإلستش ضة
حي مميمونة بلوك 8 ضقم 56 الط بق 

ر بني مالل ، 0)0ر)، بني مالل 
املغرب

CMT TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد(في طوض التصفية)
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي االم2 

الرقم 66 تكز0رت - 000ر) بني مالل 
املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.8819
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 01 م ضس  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CMT TRAVAUX الوحيد  الشر0ك 
دضهم   10.000,00 ضبسم له   مبلغ 
االم2  اإلجتم عي حي  مقره   وعنوا8 
الرقم 66 تكز0رت - 000ر) بني مالل 

املغرب نتيجة ل : ح2 مسبق .

و حدد مقر التصفية ب حي االم2 
ت غز0رت - )65ر) بني مالل املغرب. 

و عي8:
و  شهدي  مصطفى  السيد(ة) 
ايط لي    991(7 ايط لي   عنوانه(ا) 

ايط لي  كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 07 ببر20 

))0) تحت ضقم 51ر.
1077I

FIGENOR

BOUYAFA VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

BOUYAFA VOYAGES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي دواض 
اعزانن جم عة اعزانن (قب لة 

مدضسة عمر ابن الع ص) - ))0)6 
الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
867ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.BOUYAFA VOYAGES
ا-تنظيم   : بإيج ز  غرض الشركة 
او  الفردية  االق م ت  او  الرحالت 
هدا  منتوج ت  بيع  او  الجم عية 

النش ط

املتعلقة  الخدم ت  اسداء  ب- 
ب السف ض او االق م ت و ال سيم  حجز 
و تسليم تداكر النق2 و ايج ض وس ئ2 
النق2 لص لح الزبن ء و حجز غرف في 
السي حي و تسليم  مؤسس ت االيواء 

فواتير االيواء و/ او املط عم
مرتبطة  خدم ت  اسداء  ج- 
ب ستقب ل السي ح و ال سيم  تنظيم 
دوضات ز0 ضات املد8 و املواقع و املع لم 
الت ضخية و خدم ت االضش د و املرافقة 

السي حية 
الجزاف ت  بيع  او  انت ج  د- 
السي حية او انج ز العملي ت املرتبطة 
التظ هرات  او  املؤتمرات  بتنظيم 
املم ثلة ب الض فة الى القي م ب نشطة 
ب لر0 ضة  عالقة  دات  سي حية 
و  الجب ل  و  الصيد  و  القنص  و 
التظ هرات الفنية و الثق فية م دامت 
جميع هده العملي ت تنطوي على ك2 
من الخدم ت املش ض اليه  في  او جزء 

الفقرات ا و ب و ج من هدا الفص2.
دواض   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
اعزانن جم عة اعزانن (قب لة مدضسة 
الن ظوض   6(0((  - عمر ابن الع ص) 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
80ر   : السيد عبدالخ لق يخلف 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : املقدم  بن  اس مة  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : املرابطي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
يخلف  عبدالخ لق  السيد 
بوغ فر  بني  شماللة  عنوانه(ا) 

8)0)6 الن ظوض املغرب.
السيد اس مة بن املقدم عنوانه(ا) 
حي ك ليط  بني انص ض 050)6 الن ظوض 

املغرب.
السيد محمد املرابطي عنوانه(ا) 
زايو  ستوت  اوالد  صبرة   08 قط ع 

900)6 الن ظوض املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

يخلف  عبدالخ لق  السيد 

بوغ فر  بني  شماللة  عنوانه(ا) 

8)0)6 الن ظوض املغرب

السيد اس مة بن املقدم عنوانه(ا) 

حي ك ليط  بني انص ض 050)6 الن ظوض 

املغرب

السيد محمد املرابطي عنوانه(ا) 

زايو  ستوت  اوالد  صبرة   08 قط ع 

900)6 الن ظوض املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 517.

1078I

JR CONSULTANTS SNC

 ALESSANDRO TRANSPORT

ET LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC

 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19

 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،

CASABLANCA MAROC

 ALESSANDRO TRANSPORT ET

LOGISTICS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ، ش ضع 

مرس سلط 8. الشقة ر الط بق 

االول - 0000) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر796ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 ALESSANDRO TRANSPORT ET

.LOGISTICS
نق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 
تس وي  التي  ب لسي ضات  البر ئع 
 
ً
حمولته  املعتمدة بو تز0د عن 15 طن 

النق2 بي8 املد8.
 ،  (6  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع مرس سلط 8. الشقة ر الط بق 
االول - 0000) الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : سفي 8  جال�صي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد جال�صي سفي 8 عنوانه(ا) 
ش ضع ح ضت املح صيبي الط ابق   01
الداض   (8000  0( ضقم  السفلي 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جال�صي سفي 8 عنوانه(ا) 
ش ضع ح ضت املح صيبي الط ابق   01
الداض   (8000  0( ضقم  السفلي 

البير ء املغرب
 - بت ض0خ  تم اإليداع الق نوني ب- 

تحت ضقم -.
1079I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

سيفنتي سيفن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
سيفنتي سيفن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : عم ضة ب 
شقة )0 اق مة ي سمي8 حي فرنس  - 

86000 اسفي املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.9907

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض ح2   (0(( 18 م ضس  املؤضخ في 
سيفنتي سيفن شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  
 0( مقره  اإلجتم عي عم ضة ب شقة 
 86000  - ي سمي8 حي فرنس   اق مة 
اسفي املغرب نتيجة اللشركة بدو8 

نش ط.
و عي8:

و  ازه ضي  ي سي8  السيد(ة) 
اق مة   0( عم ضة ب شقة  عنوانه(ا) 
اسفي   86000 فرنس   حي  ي سمي8 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ض0خ 18 م ضس ))0) وفي عم ضة ب 
 - اق مة ي سمي8 حي فرنس    0( شقة 

86000 اسفي املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بآسفي  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 91).

1080I

GROUPE SCOLAIRE AL BELAOUCHI S.A.R.Lٍ

 GROUPE SCOLAIRE AL
BELAOUCHI S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE SCOLAIRE ALٍ
BELAOUCHI S.A.R.L

 LOT AMRI BD BRAHIM 5ر
 ROUDANI OUJDA ، 60000،

oujda maroc
 GROUPE SCOLAIRE AL

BELAOUCHI S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي القطعة 
ر5 عمري ش ضع ابراهيم ضوداني - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9187ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
 GROUPE SCOLAIRE AL  :

. BELAOUCHI S.A.R.L
إنش ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتشغي2 وإداضة مدضسة
املتعلقة  املش ضيع  جميع  تنفيذ 

ب لتعليم 
 إنش ء مداضس تكو0ن خ صة 

 التكو0ن األولي واملستمر.
القطعة   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 - ضوداني  ابراهيم  ش ضع  عمري  ر5 

60000 وجدة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
حصة   85  : السيدة س ضة شفيق 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   80  : السيد محمد واضح 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
حصة   15  : شفيق  ملي ء  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  شفيق  س ضة  السيدة 
ضقم   ( تجزئة الطلح وي زنقة الوف ء 
)ر سيدي يحي 60000 وجدة املغرب.
عنوانه(ا)  واضح  محمد  السيد 
ش ضع عبد الرحيم بوعبيد السعدي 

ضقم ))) 60000 وجدة املغرب.
عنوانه(ا)  شفيق  ملي ء  السيدة 
ضقم   ( تجزئة الطلح وي زنقة الوف ء 

)ر سيدي 60000 وجدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شفيق  س ضة  السيدة 
ضقم   ( تجزئة الطلح وي زنقة الوف ء 

)ر سيدي يحي 60000 وجدة املغرب

عنوانه(ا)  شفيق  ملي ء  السيدة 
ضقم   ( تجزئة الطلح وي زنقة الوف ء 

)ر سيدي 60000 وجدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1169.

1081I

ARKAM WA HISSABAT

 AMAL RBIBI CONSULTING

»»ARC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 ش ضع بوضدو إق مة طه ، 0000)، 

الداض البير ء املغرب

 AMAL RBIBI CONSULTING

ARC«« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1ر1 ش ضع 

انف  اق مة ازوض ضقم 11ب - 0000) 

الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

75ر878

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(0 شتنبر  ر) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMAL :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.»RBIBI CONSULTING »ARC

غرض الشركة بإيج ز : استش ضات 

اداض0ة.
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عنوا8 املقر االجتم عي : 1ر1 ش ضع 
 (0000  - 11ب  انف  اق مة ازوض ضقم 

الداض البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  الربيبي  ام ل  السيدة 
 195 مونتبولييه  8000ر  بولينيس 
8000ر  انتير8  بوض  اضكو  ش ضع 

بولينيس فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الربيبي  ام ل  السيدة 
 195 مونتبولييه  8000ر  بولينيس 
8000ر  انتير8  بوض  اضكو  ش ضع 

بولينيس فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

بكتوبر 0)0) تحت ضقم -.
108(I

OUARCHI CONSULTING

stockholm travaux
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,1(

 ,3éme Etage Appt N°6-TANGER
، 90000، TANGER MAROC

stockholm travaux شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 1) 
اق مة الش و0ة ش ضع يوسف بن 
ت شفي8 زنقة ضشيد ض�صى طنجة 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(60(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. stockholm travaux
 (1 ضقم   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بن  يوسف  ش ضع  الش و0ة  اق مة 

ت شفي8 زنقة ضشيد ض�صى طنجة.
 (1 ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
بن  يوسف  ش ضع  الش و0ة  اق مة 
طنجة  ض�صى  ضشيد  زنقة  ت شفي8 

90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد التجر0ني امحمد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد التجر0ني امحمد عنوانه(ا) 
دواض اض0 نن تفرو0ن الحسيمة 000)ر 

الحسيمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التجر0ني امحمد عنوانه(ا) 
دواض اض0 نن تفرو0ن الحسيمة 000)ر 

الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   01 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 518)5).
Iر108

STE BECEF SARL

 FIBER OPTIC MASTERY 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 16 RUE ELMOUJAHID

 AYACH VN FES، 30000، FES
MAROC

 FIBER OPTIC MASTERY SARL 
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

وئ م بن سودة شقة 11 إق مة بم 8 
عم ضة ب ر ف س ف س 0000ر ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
71899

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIBER : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

. OPTIC MASTERY SARL AU
تثبيت   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  املتنوعة  الخدم ت   + الشبك ت 

الخ صة ب لبن ء .
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
إق مة بم 8   11 وئ م بن سودة شقة 
0000ر ف س  ر ف س ف س  عم ضة ب 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بحمد ضض  ص بر عنوانه(ا) 
0000ر  ر5 حي السع دة  8 زنقة  ضقم 

ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بحمد ضض  ص بر عنوانه(ا) 
0000ر  ر5 حي السع دة  8 زنقة  ضقم 

ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   17 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1ر18.

1088I

MEKNASE TEX SARL

MEKNASE TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEKNASE TEX SARL

6) ش ضع مرس سلط 8 شقة ر ط بق 

1 ، 0006)، الداض البير ء املغرب

MEKNASE TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 6) ش ضع 

مرس سلط 8 شقة ر ط بق 1 - 

0006) الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

11ر9ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MEKNASE TEX

بعم ل   •  : غرض الشركة بإيج ز 

الخي طة والتع قد من الب طن لجميع 

منتج ت النسيج وجميع املالبس .

• استيراد وتصدير بي منتج نه ئي 

استهالكية  ومواد   ، بولية  ومواد   ،

غير  بو  مب شرة  عالقة  له   ومواد   ،

مب شرة بهدف الشركة..

6) ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

 -  1 ط بق  ر  شقة  سلط 8  مرس 

0006) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
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850 حصة   : السيد تكز0م حسن 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

00ر   : الحق  عبد  واضتي  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

50) حصة   : السيد بوحراز خ لد 
بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  حسن  تكز0م  السيد 
البير ء  مجموعة  القدس  حي 
سيدي  88ر  ش ضع االم م م لك ضقم 
البير ء  الداض   (0600 البرنو�صى 

املغرب.
السيد واضتي عبد الحق عنوانه(ا) 
89 زنقة البنفسج حي الراحة 0000) 

الداض البير ء املغرب.
 1 السيد بوحراز خ لد عنوانه(ا) 
تجزئة الندوة تواضكة 50060 مكن س 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 1 السيد بوحراز خ لد عنوانه(ا) 
تجزئة الندوة تواضكة 50060 مكن س 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر088)8.
1085I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

AM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB ABDELMOUMEN

 IMM B ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

AM CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 1), 
 ANGLE RUE AHMED NACIRI ET
 RUE SARIA BNOU ZOUNAIM

 (EX LOUIS DAVID), 4éme
 ETAGE, Appt N° 15 PALMIER

.- 20000 CASABLANCA MAROC

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

ر11881.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 شتنبر   (1 في  املؤضخ 

املص دقة على :

 MOSTAFA (ة)  السيد  تفو0ت 

حصة اجتم عية من   BENALI 500

السيد  لف ئدة  حصة   1.000 بص2 

 Safoit Allah Adil DAHMANY (ة)

بت ض0خ 1) شتنبر 1)0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم )7)0)8.

1086I

fiduazizi

MAJORELLE SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

ش ضع عمر املخت ض حي القدس ش ضع 

عمر املخت ض حي القدس، 7000، 

العيو8 املغرب

MAJORELLE SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املسيرة الخرراء الشطر الث لث ضقم 

C816 الشقة 01 املر�صى الط بق 

الث ني تجزئة املسيرة الخرراء 

الشطر الث لث ضقم C816 الشقة 

01 الط بق الث ني املر�صى 70000 

العيو8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر8087

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MAJORELLE SAHARA
مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الوجب ت السريعة.
تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الشطر الث لث ضقم  املسيرة الخرراء 
الط بق  املر�صى   01 الشقة   C816
الث ني تجزئة املسيرة الخرراء الشطر 
الث لث ضقم C816 الشقة 01 الط بق 
الث ني املر�صى 70000 العيو8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : العرج  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 1000  : العرج  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد هللا العرج عنوانه(ا) 
الشطر  الخرراء  املسيرة  تجزئة 
الث لث ضقم C816 الشقة 01 الط بق 
الث ني املر�صى 70000 العيو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا العرج عنوانه(ا) 
الشطر  الخرراء  املسيرة  تجزئة 
الث لث ضقم C816 الشقة 01 الط بق 
الث ني املر�صى 70000 العيو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 االبتدائية ب لعيو8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 509/2022.
1087I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE NSF MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسم ل الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE NSF MARRAKECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 

تحت اض�صي ) ت ضكة زداغية من ضة - 

80000 مراكش املغرب.
ضفع ضبسم ل الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

797ر8.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

ضفع  تم   (019 غشت   (0 في  املؤضخ 
ضبسم ل الشركة بمبلغ قدضه »500.ر) 

إلى  دضهم« بي من »100.000 دضهم« 

»500.ر)1 دضهم« عن طر0ق : تقديم 

حصص نقدية بو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   18 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1885ر1.

1088I

CABINET AEQ

موركن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

موضكن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوض التصفية)

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9ر زنقة 

عمر السالوي ش طو 1, ب ) - 

0180) الداضالبير ء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

رر1858.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرض ح2   (0(( 01 م ضس  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ضبسم له   مبلغ  موضكن 

9ر  اإلجتم عي  دضهم وعنوا8 مقره  
 -  ( ب   ,1 زنقة عمر السالوي ش طو 

املغرب نتيجة  الداضالبير ء   (0180

ل : ازمة اقتص دية.
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زنقة  9ر  و حدد مقر التصفية ب 
عمر السالوي ش طو 1, ب ) - 0180) 

الداضالبير ء املغرب. 
و عي8:

و  كرمومة  عبدالكر0م  السيد(ة) 
عنوانه(ا) 11, زنقة بول بود8 75000 

ب ضيس فرنس  كمصفي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقتر ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخ برة  مح2  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم ر018)8.
1089I

SEGOCI سكو�صي

POLYSERVICES PRO SAT AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

SEGOCI سكو�صي
ش ضع محمدالخ مس ضقم 5) 

حى لعلو0ن شقة 6 تم ضة ، 010)1، 
تم ضة املغرب

 POLYSERVICES PRO SAT AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 15 , ش ضع 

اآلبط ل ضقم 8 اكدال الرب ط - 
10090 الرب ط املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
157685

 08 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.POLYSERVICES PRO SAT AU

بموجب   : بإيج ز  الشركة  غرض 
تشكي2  تم   ،  16/07/2021 عقد 
 ،  POLYSERVICES PRO شركة: 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
قدضه  م ل  بربس   ، الوحيد  الشر0ك 
عشرة آالف دضهم (100،000 دضهم)

 Avenue Al  15 الرئي�صي:  املقر 
Abtal N 4 Agdal الرب ط ، املغرب.

الشركة  غرض  يكو8  األغراض: 
دولة  بي  وفي  املغرب  في  عنه   وني بة 
تنظيف  العملي ت  جميع  بخرى. 
عن  األضضي ت   / األسطح  وتجديد 
 ، الشمع   ، التجر0د   ، طر0ق التبلوض 
األسطح  تنظيف  وكذلك   ، التلميع 
واحد  مستوى  على  الزج جية 
إلخ)   ، املراي    ، الحواجز   ، (النوافذ 
وتنظيف وتجديد امللحق ت (خوذات 
التصميم ت   (... بكي س)   ، صوتية 
والسي ضات  للط ئرات  الداخلية 
واآللي ت  والجراضات  والش حن ت 
تنظيف  عملي ت  وجميع   ، الثقيلة 
 ، الخشبية  واألضضي ت   ، النوافذ 
املوقع  نه ية  وتنظيف   ، والسج د 
في  لألفراد  ب لنسبة  ال�صيء  ونفس 
من زلهم املحلية ، والفيالت والشقق. 
واملط عم  والفن دق  املهنيي8  بي8   ،
جميع  واملك تب.  واملداضس  واملص نع 
عملي ت التنظيف الصن عي وتنظيف 
واملس كن  التج ض0ة  واملب ني  املك تب 
واملس ح ت  البن ء  وانته ء  والفن دق 
الخرراء وتنظيف مواقف السي ضات 
واملب ني وحم م ت السب حة ومواقف 
والواجه ت  والجدضا8  السي ضات 
والتراس ت والنوافذ والنوافذ الكبيرة 
واملن زل والفيالت ، شقة ، شرف ت ، 
التزجيج والست ئر التزجيج والست ئر ، 
التنظيف في املستشفي ت ، املط ضات 
، املواقع البحر0ة والسكك الحديدية 
تطهير املب ني جميع عملي ت األمن   ،
والحراسة الخ صة البستنة وصي نة 
والخدم ت  الخرراء  املس ح ت 
 ، الطلب  عند  األخرى  الشخصية 

بعم ل التطو0ر والصي نة.
وتخز0ن  جمع  عملي ت  جميع 
وتطهير   ،  (OM) املنزلية  النف ي ت 
وخطوط   ، التبريد  (غرف  املب ني 

اإلنت ج.) في البيئ ت الحس سة (املواد 
الغذائية ، واملواد الكيمي ئية ، وم  إلى 
وتنظيف وصي نة املس ح ت   ، ذلك) 
(املس ح ت  الخ صة  الخ ضجية 
 .(، التدض0بية  والدوضات   ، الخرراء 
جميع عملي ت التخلص من النف ي ت 
صن عية ع دية)   ، (منزلية  الروتينية 
والصن ديق  القم مة  علب  وإخراج 
عملي ت  وجميع   ، لإلزالة  الجم عية 
الصي نة من املستوى األول لألجهزة 
 ، املب ني   / واملعدات من املؤسس ت 
عملية  بي  التنظيف.  منتج ت  وبيع 
املنتج ت  وبيع  التطهير  وبيع  تسو0ق 
النظ فة  ومواد  الغذائية  الزضاعية 
بي  الصي نة.  ملنتج ت  والتنظيف 
التجديد  تصنيع.  عملية  بو  تمثي2 
وبيع  والتسو0ق  واملع لجة  والتوزيع 

املنتج ت املذكوضة في املوضوع.
مغربية  نجوى  لخ ل  السيدة 
 ،  8/07/1992 ولدت في   ، الجنسية 

، CIN N ° CD138404
99 سنة من 2021/09/13  املدة: 
مكتب  في  الق نوني  اإليداع  تم   ،
التسجي2 ب ملحكمة التج ض0ة للرب ط 
ضقم  التج ضي:  السج2  ضقم  تحت 

157685 بت ض0خ 07/02/2022
.

 ,  15  : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ش ضع اآلبط ل ضقم 8 اكدال الرب ط - 

10090 الرب ط املغرب..
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : لكح2  نجوى  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  لكح2  نجوى  السيدة 
N17 حي اإلدضي�صي عو0ن ت   ( قطعة 

الح ج ف س 0070ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لكح2  نجوى  السيدة 
N17 حي اإلدضي�صي عو0ن ت   ( قطعة 

الح ج ف س 0070ر ف س املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم -.

1090I

FIDUCIAIRE FAKIRI

BIFRIEND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT JAD OULAD AYYAD ، 8ر

52000، BENIMELLAL MAROC

BIFRIEND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

افيكتة سنتر الط بق الرابع الحي 

العصري بني مالل - 0)0ر) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(599

 09 في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. BIFRIEND

االستراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والتصدير

بشغ ل مختلفة.

إق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الحي  الرابع  الط بق  سنتر  افيكتة 

العصري بني مالل - 0)0ر) بني مالل 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيدة حن 8 بحر عنوانه(ا) ضقم 

مكن س  مسعود  موالي  تجزئة   (18

50000 مكن س املغرب.

السيدة انص ف عبوي عنوانه(ا) 

ايت الثلث ايت لحسن جم عة بطيط 

51000 الح جب املغرب.

حي  السيد بدض ضضواني عنوانه(ا) 
االطلس بلوك 10 ضقم 9) 0)0ر) بني 

مالل املغرب.

ز0ن  يوسف  موالي  السيد 

جواز  فيال  حي  عنوانه(ا)  الع بدين 
مالل  بني  0)0ر)   9 ضقم   8 بلوك 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حن 8 بحر عنوانه(ا) ضقم 

مكن س  مسعود  موالي  تجزئة   (18

50000 مكن س املغرب

السيدة انص ف عبوي عنوانه(ا) 

ايت الثلث ايت لحسن جم عة بطيط 

51000 الح جب املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 6)ر.

1091I

FIDUCIAIRE CHEMS

TALOPTICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

TALOPTICAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي متجر 

سفلي عم ضة 8ر15 حي املغرب 

العربي تم ضة - 000)1 تم ضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1ر59ر1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TALOPTICAL
غرض الشركة بإيج ز : نظ ضاتي .

متجر   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
سفلي عم ضة 8ر15 حي املغرب العربي 

تم ضة - 000)1 تم ضة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 600  : الط لب  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد هللا الط لب عنوانه(ا) 
اق مة االطب ء ) تجزئة االزده ض عم ضة 
تم ضة   1(000 هرهوضة  ر  شقة  ر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  امينة  العرف  السيدة 
ت بر0كت سال  0ر  زنقة الكنزضة ضقم 

11000 سال املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   05 بت ض0خ  بتم ضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1)78.

109(I

TGE FIDUS

DB INDUSTRIES
إعال8 متعدد القراضات

TGE FIDUS
ش ضع الزضقطوني كم ل ب ضك س نتر 

عم ضة B ضقم 9ر الط بق 6 ، 8810)، 
املحمدية املغرب

DB INDUSTRIES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر0ك الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: دضب 
الشب ب ب ضقم 188 - - املحمدية 

املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
ر1986.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( م ضس  ر0  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
الذي ينص على  قراض ضقم واحد: 
 61( إلى  الشركة  تحو20 مقر  م يلي: 
ش ضع واد املخ ز8 السع دة املحمدية

الذي ينص على  اثن 8:  قراض ضقم 
تغيير نش ط الشركة بإض فة  م يلي: 
-بيع بجزاء السي ضات - ت جروتشطيب 

على صن عة هي ك2 السي ضة
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
الشركة:  غرض  ثالثة  ضقم  بند 
بجزاء  بيع  م يلي:  على  ينص  الذي 
السي ضات - ت جر- االستراد والتصدير
بند ضقم اضبعة مقر الشركة: الذي 
واد  ش ضع   61( م يلي:  على  ينص 

املخ ز8 السع دة املحمدية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي   07 االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 

))0) تحت ضقم )67.
Iر109

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بــوسعـــد قـــاســـم - ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
بــوسعـــد قـــ ســـم - ش.ذ.م.م. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي طــر0ــق 

الســ حـــ2 كلم 11800 عيـــن السبـــع 
-- ر5)0) الداض البير ء املغرب .

تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.1(1.0(1

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   15 في  املؤضخ 

املص دقة على :

الصب يحـــي  (ة)  السيد  تفو0ت 

من  اجتم عية  حصة  ر6  سميــرة 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

مــ لــك بكليــــ2 بت ض0خ 15 م ضس ))0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

0ر  بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم 819.690.

1098I

KHOUYI BADIA

 OULHOU MULTISERVICES
AGRICOLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 OULHOU MULTISERVICES

AGRICOLE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي سوق 

بومية - 50ر58 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

189ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 OULHOU MULTISERVICES

. AGRICOLE SARL

ب ئع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العلف ، ب ئع االدو0ة الفالحية و ب ئع 

املعدات الفالحية .
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سوق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

بومية - 50ر58 ميدلت املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : هند  الحو  السيدة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

حصة   500  : الحو ضشيد  السيد 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  هند  الحو  السيدة 

بش ضع عالل بن عبد هللا زنقة 08 ضقم 

96 بومية 50ر58 ميدلت املغرب.

عنوانه(ا)  ضشيد  الحو  السيد 

بزنقة 08 ضقم 96 ش ضع عالل بن عبد 

هللا بومية 50ر58 ميدلت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هند  الحو  السيدة 

بش ضع عالل بن عبد هللا زنقة 08 ضقم 

96 بومية 50ر58 ميدلت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (9 االبتدائية بميدلت بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 95.

1095I

ficof

ORIENTAL OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

ORIENTAL OPTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  االجتم عي ر9 ش ضع 

عالل بن عبد هللا - 60000 وجدة 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

(6999

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(( م ضس   01 املؤضخ في 
 ORIENTAL« من  الشركة  تسمية 
 OPTIC EL GHAZI« إلى   »OPTIC

. »HABIB
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 بت ض0خ  بوجدة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1055.
1096I

اشرف مكتب : املح سبة و دضاسة املش ضيع و فض 

النزاع ت لالست ذ اسليم ني ب لرشيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :

Mode Artisan SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املح سبة و دضاسة 
املش ضيع و فض النزاع ت لالست ذ 
اسليم ني ب لرشيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :
ضقم 18 الط بق االول و الث ني زنقة 

موض0ت ني  الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 80، 000)5، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
Mode Artisan SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي كراج ضقم 
01 حي املنصوض الذهبي زاكوضة - 

87900 زاكوضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9ر8ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Mode :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.Artisan SARL AU

اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الديكوض بو الزخرفة
اعم ل متنوعة.

كراج   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
ضقم 01 حي املنصوض الذهبي زاكوضة - 

87900 زاكوضة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 100  : السيد محمد ايت الط لب 
حصة بقيمة 1.000 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الط لب  ايت  محمد  السيد 
عنوانه(ا) حي املنصوض الذهبي زاكوضة 

87900 زاكوضة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الط لب  ايت  محمد  السيد 
عنوانه(ا) حي املنصوض الذهبي زاكوضة 

87900 زاكوضة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بزاكوضة  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 97.

1097I

فدمك

PARADOX 78
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

فدمك
زنقة وجدة تجزئة الف يز حي انبع ت 
ممر 06) ( فوق مك تب سبريس ) ، 

80000، بك دير املغرب
PARADOX 78 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : فيال 78 
دومي8 اف ز0و8 سيدي بولفر ي2 - 

)5ر85 تيزنيت املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1117

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 م ي   07 في  املؤضخ 
ذات  شركة   PARADOX 78 ح2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 
 78 فيال  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
 - بولفر ي2  اف ز0و8 سيدي  دومي8 
تيزنيت املغرب نتيجة لعدم  )5ر85 

تحقيق الغرض.
و عي8:

السيد(ة) دانيي2 سلك ضو لوبيز و 
عنوانه(ا) زنقة لكرواز0ت 95 . ))81 

نوبر بلجيك  كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 78 فيال  وفي   (0(1 م ي   07 بت ض0خ 
 - بولفر ي2  اف ز0و8 سيدي  دومي8 

)5ر85 تيزنيت املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بت ض0خ  بتيزنيت  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 18).

1098I

Consulting

EXPERANALYSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Consulting
EXPERANALYSE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 

8 ش ضع موالي عبدهللا - 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر91ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.EXPERANALYSE SARL
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مختبر   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التحليالت الطبية.

ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 80000  - عبدهللا  موالي  ش ضع   8

مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : اسفينكة  كم ل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 (00  : السيد عبد املطلب الزهيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد اسالم الزهيد : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
 100  : السطوطي  نوال  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد كم ل اسفينكة عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب.
الزهيد  املطلب  عبد  السيد 

عنوانه(ا) - - مراكش املغرب.
السيد اسالم الزهيد عنوانه(ا) - - 

مراكش املغرب.
السيدة نوال السطوطي عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نوال السطوطي عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8171ر1.
1099I

Consulting

EXPERT RADIOLOGIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Consulting
 EXPERT RADIOLOGIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 8 
مكرض ش ضع موالي عبد هللا - 80000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

915ر)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.EXPERT RADIOLOGIE SARL

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفحص ب ألشعة.
 8 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

مكرض ش ضع موالي عبد هللا - 80000 

مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : اسفينكة  كم ل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : السيد عبداملطلب الزهيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد اسالم الزهيد : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : السطوطي  نوال  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كم ل اسفينكة عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب.

الزهيد  عبداملطلب  السيد 

عنوانه(ا) - - مراكش املغرب.

السيد اسالم الزهيد عنوانه(ا) - - 

مراكش املغرب.

السيدة نوال السطوطي عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نوال السطوطي عنوانه(ا) 

- 80000 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  ر)  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر817ر1.
1100I

األست ذ معتمد بحمد

دون ديزاين اند انفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األست ذ معتمد بحمد
زاو0ة زنقة ابن ع ئشة وزنقة ط ضق 
ابن ز0 د, عم ضة اكسيلسيوض الط بق 
األول ضقم 7 جيليز ، 80000، مراكش 

املغرب
دو8 ديزاين اند انفست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

عبدالكر0م الخط بي، زنقة حسن 
بن مب ضك، اق مة الخط بية عم ضة 
ب الط بق األول ضقم ر - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر)ر8)1
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  1ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دو8   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

ديزاين اند انفست.
تأجير   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بو  اململوكة  العق ضات  وتشغي2 

املؤجرة.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
حسن  زنقة  الخط بي،  عبدالكر0م 
بن مب ضك، اق مة الخط بية عم ضة ب 
الط بق األول ضقم ر - 80000 مراكش 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 10.000 الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

دضهم، مقسم ك لت لي:

حصة   50  : ليز  ب سيني  السيدة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

جو8  انتوني  ب سيني  السيد 
توم س : 50 حصة بقيمة 100 دضهم 

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  ليز  ب سيني  السيدة 
سف ضة نوضسك ب ضيس 75008 ب ضيس 

فرنس .
جو8  انتوني  ب سيني  السيد 
م ضبوف  زنقة   1( عنوانه(ا)  توم س 

75008 ب ضيس فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ليز  ب سيني  السيدة 
سف ضة نوضسك ب ضيس 75008 ب ضيس 

فرنس 
جو8  انتوني  ب سيني  السيد 
م ضبوف  زنقة   1( عنوانه(ا)  توم س 

75008 ب ضيس فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 8ر85ر1.
1101I

عالم ت بروفيزو8

عالمات بروفيزون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

عالم ت بروفيزو8
ش ضع موالي إسم عي2، عم ضة موالي 
إسم عي2 ضقم ))، ط.5، ضقم 19. 

ش ضع موالي إسم عي2، عم ضة موالي 
إسم عي2 ضقم ))، ط.5، ضقم 19.، 

90000، طنجة املغرب
عالم ت بروفيزو8 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
موالي إسم عي2، عم ضة موالي 

إسم عي2 ضقم ))، ط.5، ضقم 19. 
ش ضع موالي إسم عي2، عم ضة موالي 
إسم عي2 ضقم ))، ط.5، ضقم 19. 

90000 طنجة املغرب.
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تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

9ر1).
الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(1 بكتوبر   (1 في  املؤضخ 

املص دقة على :
يوسف  (ة)  السيد  تفو0ت 
العش ب 1.000 حصة اجتم عية من 
السيد  لف ئدة  حصة   1.000 بص2 
1) بكتوبر  (ة) يوسف احنيني بت ض0خ 

.(0(1
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

1)0) تحت ضقم 84555/2021.

110(I

accounting services sarl

3D ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

accounting services sarl
 avenue prince héritier n° 9 ,(
Tanger ، 90000، Tanger Maroc
3D ETUDE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : 96 حي 

عو0نة إق مة كندي ضقم 1) - 90000 
طنجة املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.51869

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
1)0) تقرض ح2  1ر غشت  املؤضخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   3D ETUDE
محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 
وعنوا8  دضهم   10.000 ضبسم له  
عو0نة  حي   96 اإلجتم عي  مقره  
إق مة كندي ضقم 1) - 90000 طنجة 
املغرب نتيجة لقراض الشر0ك الوحيد.

و عي8:
الغي م حس م   السيد(ة) 
 و عنوانه(ا) 0) ش ضع الفونتي8 هنري 
8 70ر)9 ش في2 فرنس  كمصفي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
حي   96 وفي   (0(1 غشت  1ر  بت ض0خ 
عو0نة إق مة كندي ضقم 1) - 90000 

طنجة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   06 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 598)5).
Iر110

MOORE CASABLANCA

�صي إس أ إنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

�صي إس ب إنفيست شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ليونيس 
، 815 ، طر0ق الجديدة ، الط بق 

الث لث الداض البير ء 0000) الداض 
البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5)81ر5

 0( في  مؤضخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( م ضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
�صي   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

إس ب إنفيست.
املش ضكة   : غرض الشركة بإيج ز 
تقديم  ؛  واالستثم ض  امل ل  ضبس  في 
واملؤسس ت.  للشرك ت  الخدم ت 
العملي ت  جميع   ، ع م  وبشك2 
بو  امل لية  بو  التج ض0ة  بو  الصن عية 
التي  العق ض0ة  بو  املنقولة  بو  املدنية 
بو  مب شر  بشك2  مرتبطة  تكو8  قد 
املش ض إليه   غير مب شر بأحد األشي ء 
بعاله بو بأي بشي ء مم ثلة بو مرتبطة 

بو مكملة.

ليونيس   : عنوا8 املقر االجتم عي 
الط بق   ، الجديدة  طر0ق   ،  815  ،
الداض   (0000 الث لث الداض البير ء 

البير ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 50.000  : ك بيط ل  زاض  الشركة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 : ك بيط ل  جي�صي  الشركة 
دضهم   100 بقيمة  حصة   50.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  ك بيط ل  زاض  الشركة 
الث ني- الدوض  توكي  احمد  ش ضع   7
0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب.
ك بيط ل  جي�صي  الشركة 
ش ضع احمد توكي الدوض   7 عنوانه(ا) 
الداض   (0000 البير ء  الث ني-الداض 

البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الزضوقى  هش م  السيد 
ك س  جر0ن ت و8 إيلوت19 عم ضة 11 
بوسكوضة  الخرراء  املدينة  ر  شقة 

0000) الداض البير ء املغرب
السيد عمر شرف الدين عنوانه(ا) 
سيتي دو بوليس املهدية فيال 8 )1 ب 
الداض   (0000 البير ء  الداض  بنوال 

البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0086)8.
1108I

فدمك

PARADOX 94
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

فدمك
زنقة وجدة تجزئة الف يز حي انبع ت 
ممر 06) ( فوق مك تب سبريس ) ، 

80000، بك دير املغرب
PARADOX 94 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : فيال 98 
دومي8 اف ز0و8 سيدي بولفر ي2 - 

)5ر85 تيزنيت املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
.1119

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تقرض   (0(1 م ي   07 في  املؤضخ 
ذات  شركة   PARADOX 94 ح2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسم له  10.000 دضهم 
 98 فيال  اإلجتم عي  مقره   وعنوا8 
 - بولفر ي2  اف ز0و8 سيدي  دومي8 
تيزنيت املغرب نتيجة لعدم  )5ر85 

تحقيق الغرض.
و عي8:

السيد(ة) دانيي2 سلك ضو لوبيز و 
عنوانه(ا) زنقة لكرواز0ت 95 . ))81 

نوبر بلجيك  كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 98 فيال  وفي   (0(1 م ي   07 بت ض0خ 
 - بولفر ي2  اف ز0و8 سيدي  دومي8 

)5ر85 تيزنيت املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بت ض0خ  بتيزنيت  االبتدائية 

1)0) تحت ضقم 15).
1105I

Consulting

CENTREDIAGNOSTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Consulting
 CENTREDIAGNOSTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم )) 
زنقة مكة ش ضع موالي عبد هللا - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

969ر)1
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.CENTREDIAGNOSTIC SARL

غرض الشركة بإيج ز : إستش ضات 

و تسيير املصح ت و العي دات الطبية.
 (( ضقم   : عنوا8 املقر االجتم عي 
 - هللا  عبد  موالي  ش ضع  مكة  زنقة 

80000 مراكش املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : اسفينكة  كم ل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : السيد عبد املطلب الزهيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

السيد اسالم الزهيد : 00) حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .

 100  : السطوطي  نوال  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كم ل اسفينكة عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب.

الزهيد  املطلب  عبد  السيد 

عنوانه(ا) - - مراكش املغرب.

السيد اسالم الزهيد عنوانه(ا) - - 

مراكش املغرب.

السيدة نوال السطوطي عنوانه(ا) 

- - مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نوال السطوطي عنوانه(ا) 

- 80000 مراكش املغرب

تم اإليداع الق نوني ب- بت ض0خ 8) 

م ضس ))0) تحت ضقم 0ر)8ر1.

1106I

CCJF

MATAHINES AL WAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
MATAHINES AL WAHA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الزنقة ر8 
الرقم11حي االم2 ) دضب السلط 8 - 

0000) الداضالبير ء املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
67ر198.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   07 في  املؤضخ 

املص دقة على :
شركة  (ة)  السيد  تفو0ت 
ENNAIM HOLDING 9.993 حصة 
حصة   10.000 اجتم عية من بص2 
 MODERN لف ئدة السيد (ة) شركة
HOLDING بت ض0خ 07 دجنبر 1)0).

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

فبراير ))0) تحت ضقم 78ر811.
1107I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SK SIGNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
استدضاك خطٍإ

استدضاك خطٍإ وقع ب لجر0دة 
الرسمية

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

SK SIGNATURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
 وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 8 ،ش ضع 

ش لة - 0000) الداض البير ء 
املغرب.

 إستدضاك خطٍإ وقع ب لجر0دة 
الرسمية عدد )571 بت ض0خ 0) ببر20 

.(0((
بدال من : مقت�صى عقد عرفي
مؤضخ في 05 ببر20 ))0) تم

إعداد الق نو8 األس �صي لشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات

الشر0ك الوحيد ب ملميزات الت لية
يقرب : مقت�صى عقد عرفي

مؤضخ في 8 يونيو 1)0) تم
إعداد الق نو8 األس �صي لشركة

ذات مسؤولية محدودة ذات
الشر0ك الوحيد ب ملميزات الت لية

الب قي بدو8 تغيير.

1108I

WEJ CONSULTING

Munitec
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

WEJ CONSULTING
 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC
Munitec شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 8 
ضقم 1) اق مة الش و0ة ش ضع يوسف 
بن ت شفي8 زنقة ضشيد ض�صى طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5(59

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.Munitec

توفير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تكنولوجي   خدم ت  وبرمجة  تطو0ر 

املعلوم ت.

عنوا8 املقر االجتم عي : الط بق 8 
1) اق مة الش و0ة ش ضع يوسف  ضقم 

بن ت شفي8 زنقة ضشيد ض�صى طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد منير بوقيوع : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  بوقيوع  منير  السيد 
 16 ضقم   ( مجمع ض0 ض زلكة عم ضة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوقيوع  منير  السيد 
 16 ضقم   ( مجمع ض0 ض زلكة عم ضة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 51718).

1109I

مكتب الشنتوف

BIJAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الشنتوف
ش ضع الحسن الث ني الط بق االول 

ضقم 9 ، 000ر9، تطوا8 املغرب

BIJAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

وزا8 ضقم 18 املصلى ) حي التوتة - 

98000 تطوا8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

87ر1ر
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIJAD : اإلقتر ء بمختصر تسميته  

.TRANS

خدمة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تحو20  محلي -  و  دولي   االضس لي ت 

االموال.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

 - حي التوتة   ( املصلى   18 وزا8 ضقم 

98000 تطوا8 املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 : ضضوا8  بنق سم  بوالد  السيد 

دضهم   80.000 بقيمة  حصة   800

للحصة .

00ر  السيد بوالد بنق سم جالل : 

حصة بقيمة 0.000ر دضهم للحصة .

00ر   : السيد بوالد بنق سم هن ء 

حصة بقيمة 0.000ر دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ضضوا8  بنق سم  بوالد  السيد 

التوتة   81 عنوانه(ا) ش ضع ف س ضقم 

98000 تطوا8 املغرب.

جالل  بنق سم  بوالد  السيد 

عنوانه(ا) ش ضع املحمديةاق مة بركة 

عم ضة ر الط بق الث ني ضقم 8 98000 

تطوا8 املغرب.

هن ء  بنق سم  بوالد  السيدة 

التوتة   81 عنوانه(ا) ش ضع ف س ضقم 

98000 تطوا8 النمغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

جالل  بنق سم  بوالد  السيد 

عنوانه(ا) ش ضع املحمدية اق مة بركة 

عم ضة ر الط بق الث ني ضقم 8 98000 

تطوا8 املغرب.

هن ء  بنق سم  بوالد  السيدة 

التوتة   81 عنوانه(ا) ش ضع ف س ضقم 

98000 تطوا8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   07 بت ض0خ  بتطوا8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 1117.

1110I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

Office Point SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

Office Point SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي املجد 

ش ضع الر0  ض تجزئة ضقم )15 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6157

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Office :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

.Point SARL

: • استيراد  غرض الشركة بإيج ز 
والكرتو8  الوضق  وتحو20  وتسو0ق 

بشك2 ع م وجميع اآلالت واملعدات 

واملستلزم ت املتعلقة بهذا املج ل

• إداضة التسو0ق الع مة.
عنوا8 املقر االجتم عي : حي املجد 
ش ضع الر0  ض تجزئة ضقم )15 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : فيكتوض  سوض0ن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
500 حصة   : السيد قروق ايم 8 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد سوض0ن فيكتوض عنوانه(ا) 
 558 ضقم  7) ط6  اق مة لوتينوضد د 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  ايم 8  قروق  السيدة 
السيعي  تجزئة  ام م  الرهراه  تجزئة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سوض0ن فيكتوض عنوانه(ا) 
 558 ضقم  7) ط6  اق مة لوتينوضد د 

طنجة 90000 طنجة املغرب
عنوانه(ا)  ايم 8  قروق  السيدة 
السيعي  تجزئة  ام م  الرهراه  تجزئة 

طنجة 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر5965).

1111I

CABINET DAMI & ASSOCIES

 MEHER -ماهرفاشين
FASHION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC

 MEHER FASHION -8م هرف شي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 10 ش ضع 

ليبرتي ، شقة ضقم 5 الط بق الث لث 

الداض البير ء. الداض البير ء 0000) 

الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8811ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.MEHER FASHION -8م هرف شي

تج ضة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األقمشة واملنسوج ت.

10 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 

الط بق الث لث   5 شقة ضقم   ، ليبرتي 

الداض البير ء. الداض البير ء 0000) 

الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

موح 8  ڭضسيش  السيد 

بقيمة  حصة   1.000  : ف ليغ م ني 

100,00 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

موح 8  ڭضسيش  السيد 

ش ضع   10 عنوانه(ا)  ف ليغ م ني 

 5 شقة الط بق الث لث ضقم   ، ليبرتي 

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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موح 8  ڭضسيش  السيد 

ش ضع   10 عنوانه(ا)  ف ليغ م ني 

 5 شقة الط بق الث لث ضقم   ، ليبرتي 

0000) الداض البير ء  الداض البير ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

م ضس ))0) تحت ضقم ر81885.

111(I

FIBEN

BASMA SAKAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

FIBEN

 BD Riad FB 14 Hay El Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC

BASMA SAKAN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 DERB وعنوا8 مقره  اإلجتم عي

 MARRAKECH BLOC 18 N°

 30 EL ALIA MOHAMMEDIA -

0ر88) املحمدية املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.17699

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(( م ضس   (8 في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) محمد البرري 

100 حصة اجتم عية من بص2 100 

حصة لف ئدة السيد (ة) محمد ضسني 

بت ض0خ 17 م ضس ))0).

همو  بحمد  (ة)  السيد  تفو0ت 

100 حصة اجتم عية من بص2 100 

حصة لف ئدة السيد (ة) محمد ضسني 

بت ض0خ 8) م ضس ))0).

عبداللطيف  (ة)  السيد  تفو0ت 

همو 100 حصة اجتم عية من بص2 

100 حصة لف ئدة السيد (ة) محمد 

ضسني بت ض0خ 17 م ضس ))0).

صغيري  عز0ز  (ة)  السيد  تفو0ت 
100 حصة اجتم عية من بص2 100 
حصة لف ئدة السيد (ة) محمد ضسني 

بت ض0خ 8) م ضس ))0).
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ملحمدية بت ض0خ 06 ببر20 

))0) تحت ضقم 665.
Iر111

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

ARTHUBATELIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
ش ضع الكرامة زنقة برلي8 الزهوض 1 

ف س، 0060ر، ف س املغرب
ARTHUBATELIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي مك تب 

مر0ن  الط بق الث لث مكتب 19 ش ضع 
عبد الكر0م بنجلو8 - 0000ر ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

7(189
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ARTHUBATELIER
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عبر  التقليدية  الصن عة  منتوج ت 

االنترنت.
مك تب   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مر0ن  الط بق الث لث مكتب 19 ش ضع 
ف س  0000ر   - عبد الكر0م بنجلو8 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : ز0ت  حي ني  حمزة  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : العلوي  اسم عي2  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حمزة حي ني ز0ت عنوانه(ا) 
9 زنقة مكن سة جن 8 بوط عة سيدي 

بوجيدة 0000ر ف س املغرب.
العلوي  اسم عي2  السيد 
عنوانه(ا) ضقم 8 زنقة 06 حي صحراوة 

0000ر ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة حي ني ز0ت عنوانه(ا) 
9 زنقة مكن سة جن 8 بوط عة سيدي 

بوجيدة 0000ر ف س املغرب
العلوي  اسم عي2  السيد 
عنوانه(ا) ضقم 8 زنقة 06 حي صحراوة 

0000ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بف س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 1708.
1118I

AR EXPERTISE

HR SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL (19

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 20000 ،، الداض البير ء

HR SYSTEM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي )1،زنقة 
صبري بوجمعة الط بق األول الشقة 

ضقم 16،الداض البير ء - 0000) 
الداض البير ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
5)98ر5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HR  : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SYSTEM

 CONSEIL : غرض الشركة بإيج ز

.ET INTERMÉDIATION

)1،زنقة   : عنوا8 املقر االجتم عي 

صبري بوجمعة الط بق األول الشقة 

ضقم 16،الداض البير ء - 0000) الداض 

البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيدة هند ش هد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ش هد  هند  السيدة 

ضقم  املحيط،فيال  تجزئة 

والد  سع دة  املحيط  ر8،فر ئ ت 

الداض   (0000 عزوز،الداضالبير ء 

البير ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ش هد  هند  السيدة 

ضقم  فيال  املحيط،  تجزئة 

والد  سع دة  املحيط  ر8،فر ئ ت 

الداض   (0000 عزوز،الداضالبير ء 

البير ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0557)8.

1115I
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ALTA COMPTA

رغني لوجيستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
ضغني لوجيستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
ف س زنقة مصر ضقم 9 مكرض طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(6159

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ضغني   : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

لوجيستيك.
النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبر ئع.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
مكرض طنجة   9 ف س زنقة مصر ضقم 

- 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : محمد  الرغني  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  محمد  الرغني  السيد 
واوم نة  اوضاش  اخلف  ايت  دواض 

خنيفرة 58000 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  الرغني  السيد 
واوم نة  اوضاش  اخلف  ايت  دواض 

خنيفرة 58000 خنيفرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 151ر.

1116I

MOGADOR GESTION

مؤسسة صدوق الخاصة 
للتعليم األولي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
مؤسسة صدوق الخ صة للتعليم 

األولي شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ضقم 6 
عم ضة الهشم وي زنقة لال امنة حي 
التالل - 88000 الصو0رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
6079

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 
للتعليم  الخ صة  صدوق  مؤسسة 

األولي.
مدضسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تعليم خ صة.

 6 ضقم   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
حي  امنة  لال  زنقة  الهشم وي  عم ضة 

التالل - 88000 الصو0رة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : صدوق  وف ء  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  صدوق  وف ء  السيدة 
التجزئة  الكتبية  ش ضع   25-00

الخ مسة 88000 الصو0رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  صدوق  وف ء  السيدة 
التجزئة  الكتبية  ش ضع   25-00

الخ مسة 88000 الصو0رة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصو0رة بت ض0خ 8) م ضس 

))0) تحت ضقم 103/2022.
1117I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

MRH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
MRH TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي بوكدوض 
قطعة 806 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
1(5951

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ين ير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MRH : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

. TRANS

النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي للبر ئع.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

90000 طنجة   -  806 بوكدوض قطعة 

املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : ف ض0ح  العربي  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  ف ض0ح  العربي  السيد 

 71 ضقم   1 بركة  الحسني  املجمع 

90000 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ف ض0ح  العربي  السيد 

 71 ضقم   1 بركة  الحسني  املجمع 

90000 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 5ر9).

1118I

كف ءات كونسولتينغ

SOLGISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

كف ءات كونسولتينغ

)88 ش ضع محمد الخرازعم ضة 

التوزاني تطوا8 ، 000ر9، تطوا8 

املغرب

SOLGISE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
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وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
الجوال8 زنقة الف نوس ضقم )1 

الط بق االض�صي ضقم ج1 - 000ر9 
تطوا8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
85)1ر

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SOLGISE
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

املق لع اشغ ل البن ء.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 1( ضقم  الف نوس  زنقة  الجوال8 
000ر9   - ج1  ضقم  االض�صي  الط بق 

تطوا8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : السيد ابراهيم املخلوفي 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ابراهيم املخلوفي عنوانه(ا) 
ر  عم ضة   A3مركب دي ض تمودة بلوك

الط بق 1 000ر9 تطوا8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم املخلوفي عنوانه(ا) 
ر  عم ضة   A3مركب دي ض تمودة بلوك

الط بق 000ر9 تطوا8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (8 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 897.

1119I

distra conseils

ZIRATING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
ضقم ) بلوك 1) الط بق الث ني الحي 
الحسني ، 80000، مراكش املغرب
ZIRATING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي اق مة 

بس تي8 ت ضكة ايلوس 8 عم ضة ف18 
الشقة 80 الط بق الث لت مراكش - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
رر81)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.ZIRATING
غرض الشركة بإيج ز : - مق ول في 

نج ضة االملنيوم .الحديد.
-صن عة الحديد.

واالشغ ل  البن ء  في  مق ول   -
املختلفة..

اق مة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
عم ضة ف18   8 بس تي8 ت ضكة ايلوس 
 - الط بق الث لت مراكش   80 الشقة 

80000 مراكش املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شكوكوط  سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سمير شكوكوط عنوانه(ا) 
80000 مراكش  حي تجم صت تنغير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير شكوكوط عنوانه(ا) 
80000 مراكش  حي تجم صت تنغير 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس  0ر  بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم ر7ر8ر1.

11(0I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

HMITTOU LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
Hmittou logistics شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 

موالي إسم عي2 18 اإلق مة موالي 
إسم عي2 الدوض الث لث ضقم 9 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(6(07
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.Hmittou logistics
النق2   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبر ئع.
ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
اإلق مة موالي   18 موالي إسم عي2 
إسم عي2 الدوض الث لث ضقم 9 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 500  : يوسف  احميتو  السيد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .

 500  : السيد النه جي عبدالحميد 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد احميتو يوسف عنوانه(ا) 
داض  كوم ضيسب   مجمع  املج هدين 
ضقم   1 بلوك ب عم ضة  الدب غ شطر8 

0ر1 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عبدالحميد  النه جي  السيد 
زنقة محمد الطريس ضقم  عنوانه(ا) 

18 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احميتو يوسف عنوانه(ا) 
داض  كوم ضيسب   مجمع  املج هدين 
ضقم   1 بلوك ب عم ضة  الدب غ شطر8 

0ر1 طنجة 90000 طنجة املغرب
عبدالحميد  النه جي  السيد 
زنقة محمد الطريس ضقم  عنوانه(ا) 

18 طنجة 90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 698)5).
11(1I

sofoget

SONEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تعيي8 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SONEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
ش ضع محمد خ مس و زنقة 06) 

عرصة الق �صي مح2 80 - 18000 
القنيطرة املغرب.
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تعيي8 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.86055

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 

تم تعيي8   (0(( م ضس   18 املؤضخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

عمومري عم د كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ض0خ 06 ببر20 

))0) تحت ضقم )9097.

11((I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SININE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SININE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ) ع بد 

ن جح بومل ني لعيو8 - 000)5 

الرشيدية املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي -.

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤضخ في )0 ببر20 ))0) تقرض إنش ء 

و   - فرع ت بع للشركة تحت التسمية 

استوالي2  قصر  ب لعنوا8  الك ئن 

الرشيدية   5(000  - ملعب تينجداد 

املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

املهدي العالوي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لرشيدية بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 177.

Iر)11

FO CONSULTUNG SARL AU

 BRITISH GREEN
 INTERNATIONAL SCHOOL

OF TANGIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

 BRITISH GREEN
 INTERNATIONAL SCHOOL OF
TANGIER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 15 ش ضع 
االبط ل شقة 8 بكدال الرب ط - 

10000 الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
7)ر159

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتر ء  عند 
 BRITISH GREEN  : تسميته  
 INTERNATIONAL SCHOOL OF

.TANGIER
مؤسسة   : غرض الشركة بإيج ز 

تعليمية.
15 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
 - الرب ط  بكدال   8 شقة  االبط ل 

10000 الرب ط املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد فؤاد ليوبي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 (0 السيد فؤاد ليوبي عنوانه(ا) 
الرب ط  السوي�صي  عي د  اوالد  زنقة 

10000 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 (0 السيد فؤاد ليوبي عنوانه(ا) 
الرب ط  السوي�صي  عي د  اوالد  زنقة 

10000 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 9)5).
11(8I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

NOTAS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
NOTAS SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 9) عمر 
ابن الع ص الط بق ر0 ضقم 6) - 

0ر900 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر))6)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  0ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. NOTAS SARL

- استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
اإللكترونية  األجهزة  وتصدير 
االستهالكية واألجهزة املنزلية والجم ل 
املنزلي والحدائق والعن ية الشخصية 
و ك2 م  من ش نه املس همة في تقدم 

الشركة.
عمر   (9  : عنوا8 املقر االجتم عي 
 -  (6 ضقم  ر0  الط بق  الع ص  ابن 

0ر900 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
80ر   : الدين  نوض  امالل  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر حصة   : السيد امالل ط ضق 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
0رر   : الغ زي  سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
80ر   : الدين  نوض  امالل  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
بقيمة  0رر   : السيد امالل ط ضق 

100 دضهم.
0رر   : الغ زي  سعيدة  السيد 

بقيمة 100 دضهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد امالل نوض الدين عنوانه(ا) 
1) عمر ابن الخط ب الط بق 05 ضقم 

09 0ر900 طنجة املغرب.
 (1 السيد امالل ط ضق عنوانه(ا) 
طنجة  0ر900  الخط ب  ابن  عمر 

املغرب.
السيدة سعيدة الغ زي عنوانه(ا) 
1) عمر ابن الخط ب الط بق 05 ضقم 

09 0ر900 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امالل نوض الدين عنوانه(ا) 
1) عمر ابن الخط ب الط بق 05 ضقم 

09 0ر900 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 00)ر.

11(5I
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soulinad.consult

VOLGA-ELECTRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
الط بق اآلول ش ضع االم م البصيري 

الزنقة 685 الرقم ) مكرض ، 0000)، 
البير ء املغرب

VOLGA-ELECTRIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 68 زنقة 
عبد هللا املديوني الط بق 1 الشقة 
) الداض البير ء - 0090) الداض 

البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9857ر5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.VOLGA-ELECTRIC
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بعم ل بو إنش ءات مختلفة – مق ول 

التركيب ت الكهرب ئية.
زنقة   68  : عنوا8 املقر االجتم عي 
عبد هللا املديوني الط بق 1 الشقة ) 
الداض البير ء - 0090) الداض البير ء 

املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيد الرقيبي نوض الدين : 1.000 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  نوض  الرقيبي  السيد 
زنقة لفقيه احمد اللب ط  عنوانه(ا) 
الرقم 05 حي األم2 8000) الجديدة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نوض  الرقيبي  السيد 
زنقة لفقيه احمد اللب ط  عنوانه(ا) 
الرقم 05 حي األم2 8000) الجديدة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0575)8.

11(6I

OSB CONSEIL

SFFN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR
MAROC

SFFN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 
الصفص ف الكردا8 اوالد التيمة -  

800ر8 الكردا8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

8619
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SFFN :  اإلقتر ء بمختصر تسميته
األعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التج ض0ة
 اعم ل متنوعة 

الخدم ت الع مة.

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الصفص ف الكردا8 اوالد التيمة -  

800ر8 الكردا8 املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
السيدة ف طمة فوانة : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة .
السيد يوسف فوانة : 500 حصة 

بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  فوانة  ف طمة  السيدة 
حي الصفص ف الكردا8 اوالد التيمة 

800ر8 الكردا8 املغرب.
عنوانه(ا)  فوانة  يوسف  السيد 
حي الصفص ف الكردا8 اوالد التيمة 

800ر8 الكردا8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فوانة  ف طمة  السيدة 
حي الصفص ف الكردا8 اوالد التيمة 

800ر8 الكردا8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت ضودانت بت ض0خ 08 ببر20 

))0) تحت ضقم 876.
11(7I

FIDUCOGEM

 GROUPE SCOLAIRE
NOUMIDIA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
ضقم 5 عم ضة )5 مك تب اشرف ش ضع 
 FES ،محمد الس دس ف س ، 0000ر

MAROC
 GROUPE SCOLAIRE

NOUMIDIA PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الشقة 
ضقم 1 اض0م م احداد8 بني بو0فروض - 

000)6 الن ظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

889ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  ر0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 GROUPE SCOLAIRE NOUMIDIA

.PRIVE

مدضسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حرة.

الشقة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 - 1 اض0م م احداد8 بني بو0فروض  ضقم 

000)6 الن ظوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 981.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

70)ر   : محمد  اله ديي8  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

70)ر   : عي�صى  اله ديي8  السيد 

بقيمة 100 دضهم.

 : الرحم 8  عبد  اله ديي8  السيد 

70)ر بقيمة 100 دضهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اله ديي8 محمد عنوانه(ا) 

بو0فروض  بني  احداد8  تغزوت  دواض 

000)6 الن ظوض املغرب.

السيد اله ديي8 عي�صى عنوانه(ا) 

بو0فروض  بني  احداد8  تغزوت  دواض 

000)6 الن ظوض املغرب.

الرحم 8  عبد  اله ديي8  السيد 
عنوانه(ا) ضقم ر1 عم ضة ب) اق مة ام 

الغيت زواغة 0000ر ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اله ديي8 محمد عنوانه(ا) 

بو0فروض  بني  احداد8  تغزوت  دواض 

000)6 الن ظوض املغرب.
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الرحم 8  عبد  اله ديي8  السيد 
اق مة  عم ضة ب)  ر1  ضقم  عنوانه(ا) 
ام الغيت زواغة 0000ر ف س املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 70)1.

11(8I

soulinad.consult

AGREDOUKKALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
الط بق اآلول ش ضع االم م البصيري 

الزنقة 685 الرقم ) مكرض ، 0000)، 
البير ء املغرب

AGREDOUKKALA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 68 زنقة 

عبد هللا املديوني الط بق 1 الشقة ) 
- 0090) الداض البير ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
9855ر5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

. AGREDOUKKALA
ت جر   : بإيج ز  الشركة  غرض 
 - ب لتجزئة  للبيع  زضاعية  مدخالت 
مربي حي للحيوان ت - ت جر بو وسيط 

استيراد وتصدير.
زنقة   68  : عنوا8 املقر االجتم عي 
عبد هللا املديوني الط بق 1 الشقة ) - 

0090) الداض البير ء املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 
دضهم، مقسم ك لت لي:

 : امل لك  عبد  بوه شم  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
امل لك  عبد  بوه شم  السيد 
الط هر  بن  بوالد  دواض  عنوانه(ا) 
ر5ر8)  عمرا8  بوالد  الحك كشة 

سيدي بنوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
امل لك  عبد  بوه شم  السيد 
الط هر  بن  بوالد  دواض  عنوانه(ا) 
ر5ر8)  عمرا8  بوالد  الحك كشة 

سيدي بنوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0578)8.
11(9I

FIDORO MULTI-SERVICES

TASHILAT AL AMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
TASHILAT AL AMAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 

الوحيد
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي األم2 
01، بلوك 8ر، ضقم 07، الداخلة. - 

000ر7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
(1(17

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الق نو8  إعداد  تم   (0(( ببر20   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.TASHILAT AL AMAL
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تسهيالت، خدم ت مختلفة..
عنوا8 املقر االجتم عي : حي األم2 
 - الداخلة.   ،07 ضقم  8ر،  بلوك   ،01

000ر7 الداخلة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بيال  حسينة  السيدة 
حصة بقيمة 100,00 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه(ا)  بيال  حسينة  السيدة 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بيال  حسينة  السيدة 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب
عنوانه(ا)  بيال  حسينة  السيدة 

الداخلة 000ر7 الداخلة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت ض0خ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 600.
0Iر11

CABINET ELKHALFI

THUGS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
قف2 التصفية

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc
THUGS TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر0ك 
الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي : ضقم )0 
تجزئة عم ض سيدي بنوض 50ر8) 

سيدي بنوض املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

.(895

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

1)0) تقرض ح2  15 دجنبر  املؤضخ في 

THUGS TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر0ك الوحيد مبلغ 

وعنوا8  دضهم   100.000 ضبسم له  

مقره  اإلجتم عي ضقم )0 تجزئة عم ض 

بنوض  سيدي  50ر8)  بنوض  سيدي 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق االهداف 

املرجوة.

و عي8:

الرر0ف  بن  احمد  السيد(ة) 

بوحم م  البيض  دواض  عنوانه(ا)  و 

50ر8) سيدي بنوض املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 0( وفي ضقم   (0(( ببر20   05 بت ض0خ 

50ر8)  بنوض  سيدي  عم ض  تجزئة 

سيدي بنوض املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت ض0خ  بنوض  بسيدي  االبتدائية 

ببر20 ))0) تحت ضقم 55.

1Iر11

االئتم 8 الجهوي الجديدة

CASA SPERANSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو0ت حصص

االئتم 8 الجهوي الجديدة

تجزئة الكوهن عم ضة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 8000)، الجديدة 

املغرب

CASA SPERANSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي النسيم 

5 تجزئة ب كري الرقم 11 الجديدة 

النسيم 5 تجزئة ب كري الرقم 11 

الجديدة 8000) الجديدة املغرب.

تفو0ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

17967
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بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   (0(1 بكتوبر   07 في  املؤضخ 

املص دقة على :

حليمة  (ة)  السيد  تفو0ت 

حصة اجتم عية من   500 بوحفص 

بص2 1.000 حصة لف ئدة السيد (ة) 

مصطفى بوعسر0ة بت ض0خ 07 بكتوبر 

.(0(1

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   05 االبتدائية ب لجديدة بت ض0خ 

1)0) تحت ضقم 7119).

I)ر11

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 DISTRIBUTION OF
BUILDING MATERIALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

 DISTRIBUTION OF BUILDING

MATERIALS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الخير ر قطعة ضقم 68 زنقة 8 ضقم 

9 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

1(5711

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

 DISTRIBUTION OF BUILDING

.MATERIALS

النق2   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي للبر ئع.

- بيع مواد البن ء
- االشغ ل الع مة للبن ء.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
الخير ر قطعة ضقم 68 زنقة 8 ضقم 9 

- 90000 طنجة املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 500  : الخواضرة  اليمني  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
 500  : اجبيلو  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الخواضرة  اليمني  السيد 
ف ل  الرحى  مركب   16 عنوانه(ا) 
0ر  شقة   5 ط بق   16 فلوضي عم ضة 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  اجبيلو  يوسف  السيد 
 09 ضقم   08 زنقة  ر  الخير  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخواضرة  اليمني  السيد 
ف ل  الرحى  مركب   16 عنوانه(ا) 
0ر  شقة   5 ط بق   16 فلوضي عم ضة 

90000 طنجة املغرب
عنوانه(ا)  اجبيلو  يوسف  السيد 
 09 ضقم   08 زنقة  ر  الخير  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (1 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )68).
Iرر11

FIDIMPO

SMART OFFICE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 PLATEAU DE BUREAU EL BADR

 -IMM 104-ETG 1 N°7- AIN
 SEBAA، 20590، CASABLANCA

MAROC
 SMART OFFICE BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي 17 ش ضع 
ابن بطوطة و عبد الكر0م الديوضي- 
الط بق األول-ضقم ر - 0ر05) الداض 

البيص ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر907ر5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.SMART OFFICE BUSINESS
غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 
األجهزة  و  الدضاسية  اللوازم  توزيع  و 

اإللكترونية ولوازم املك تب .
17 ش ضع  عنوا8 املقر االجتم عي : 
ابن بطوطة و عبد الكر0م الديوضي- 
الداض  0ر05)   - ر  الط بق األول-ضقم 

البيص ء املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 800.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
 8.000  : بلعتيق  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 دضهم للحصة .
برادة  كب يلو  الفت ح  عبد  السيد 
دضهم   100 بقيمة  حصة   8.000  :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الحسن بلعتيق عنوانه(ا) 
 (8 ر مجوعة  لكر0م ت   18 زنقة   1(

0600) البير ء املغرب.
برادة  كب يلو  الفت ح  عبد  السيد 
 51 زنقة  س نية  تجزئة  عنوانه(ا) 
ضقم 8 الط بق ) شقة )1 عي8 الشق 

0870) البير ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

برادة  كب يلو  الفت ح  عبد  السيد 
 51 زنقة  س نية  تجزئة  عنوانه(ا) 
ضقم 8 الط بق ) شقة )1 عي8 الشق 

0870) البير ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ض0خ  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 

ببر20 ))0) تحت ضقم 0078)8.

8Iر11

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

CHOUKRI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تفو0ت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 CHOUKRI DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
املجد ش ضع الر0 ض ضقم ر7 - 

90000 طنجة املغرب.
تفو0ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
79ر80.

الوحيد  الشر0ك  قراض  بمقت�صى 
تمت   (0(( ببر20   05 في  املؤضخ 

املص دقة على :
تفو0ت السيد (ة) منصوض شكري 
بص2  من  اجتم عية  حصة   500
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000
ببر20   05 عبد النوض اهجط 8 بت ض0خ 

.(0((
تفو0ت السيد (ة) منصوض شكري 
بص2  من  اجتم عية  حصة   500
(ة)  السيد  لف ئدة  حصة   1.000
ببر20   05 بت ض0خ  اهجط 8  ضضوا8 

.(0((
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 175ر.

5Iر11
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE EMTSUD
إعال8 متعدد القراضات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع ضقم )ر العيو8 ، 
70000، العيو8 املغرب

STE EMTSUD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي 
القدس تجزئة الوف ق بلوك د ضقم 

678 مكرض - - العيو8 املغرب.
»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 
.81067

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   (0(( ببر20   06 املؤضخ في 

القراضات الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 ضقم  قراض 
محدودة  الشك2:شركة  م يلي: 
 STE EMTSUD :املسؤولية. التسمية
هو  الشركة  من  :الغرض  املوضوع 
عنه   ني بة  الت لية  ب لعملي ت  القي م 
وب لني بة عن بطراف ت لية في املغرب 
الخ صة  البن ء  اشغ ل   : الخ ضج  بو 
الع مة  االشغ ل  انج ز  ب الق م ت 
الصحي  الترصيص  واشغ ل  الع مة 
وبشك2 ع م جميع املع مالت التج ض0ة 
امل لية  واألوضاق  وامل لية  والصن عية 
بو  املرتبطة بشك2 مب شر  والعق ض0ة 
غير مب شر ب ألشي ء املذكوضة بعاله بو 
من املرجح ب8 تكو8 لص لح تحقيق 

التنمية وتطو0ر الشركة.
وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 
بند ضقم 01: الذي ينص على م يلي: 
القدس  حي  للشركة:  الرئي�صي  املقر 
تجزئة الوف ق بلوك د ضقم 678 مكرض 
العيو8 املدة املحددة للشركة:هي 99 
ضبس  سنة).  وتسعو8  (تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ضبسم ل  امل ل:حدد 
 1000 على  مجزب  دضهم،   100000
للحصة  دضهم   100 فئة  من  حصة 
السيد عقبة   : مقسم على  الواحدة. 
نزاض :500 حصة الس ت محمد :500 
تسيير الشركة  حصة إداضة الشركة: 

ملدة غير محددة من عقبة نزاض السنة 

1ر  إلى  ين ير  ف تح  من  االجتم عية: 

دجنبر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ببر20   08 بت ض0خ  ب لعيو8  االبتدائية 

))0) تحت ضقم 50).

6Iر11

CABINET EL HAMMOUTI

PARAMEDICAL AL FARAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

ش ضع الخرطوم ضقم 51 الن ظوض ، 

000)6، الن ظوض املغرب

PARAMEDICAL AL FARAH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي حي 

الث نو0ة الجديدة بني بنص ض - 000)6 

الن ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 

ر86ر)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتر ء 

.PARAMEDICAL AL FARAH

و  بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

توزيع املواد و املعدات الشبه الطبية.

بيع مواد التجمي2 ب لتقسيط..

حي   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

الث نو0ة الجديدة بني بنص ض - 000)6 

الن ظوض املغرب.

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:

السيد بوفزي محمد : 800 حصة 
بقيمة 100 دضهم للحصة .

 (00  : فرح  الحموتي  السيدة 
حصة بقيمة 100 دضهم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه(ا)  محمد  بوفزي  السيد 
 6(050 بنص ض  بني  املومن  عبد  حي 

الن ظوض املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  بوفزي  السيد 
 6(050 بنص ض  بني  املومن  عبد  حي 

الن ظوض املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   08 االبتدائية ب لن ضوض بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 516.
7Iر11

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

KILATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر0ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 88

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
KILATI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع 
محمد الس دس حسن ء واحد 
الط بق االض�صي طنجة طنجة 

90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر0ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
ر597)1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 
الوحيد  الشر0ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر0ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.KILATI :  اإلقتر ء بمختصر تسميته

محطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بنزين.

ش ضع   : االجتم عي  املقر  عنوا8 

محمد الس دس حسن ء واحد الط بق 

90000 طنجة  االض�صي طنجة طنجة 

املغرب .

بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسم ل  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم ك لت لي:

 : بنشعيب  املصطفى  السيد 

دضهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بنشعيب  املصطفى  السيد 

امغ ض  اوالد  اشب ني   دواض  عنوانه(ا) 

الدض0وش ر5))6 الدض0وش املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنشعيب  املصطفى  السيد 

امغ ض  اوالد  اشب ني   دواض  عنوانه(ا) 

الدض0وش ر5))6 الدض0وش املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس  0ر  بت ض0خ  بطنجة  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 986).

8Iر11

CABINET BAHMAD

GROUPE ELHEIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

CABINET BAHMAD

إق مة مراكش بالزا عم ضة د 1 شقة 

ب 1) الط بق الث ني جليز مراكش 

إق مة مراكش بالزا عم ضة د 1 شقة 

ب 1) الط بق الث ني جليز مراكش، 

80000، مراكش املغرب

 GROUPE ELHEIX
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  االجتم عي إق مة 

مراكش بالزا عم ضة د1 شقة 1)، - 
80000 مراكش املغرب.
توسيع نش ط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التج ضي 
.100(61

بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   (8 في  املؤضخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
الترو0ج العق ضي 

شراء وبن ء وبيع العق ضات
الالزمة  املواد  جميع  استيراد 

لنش ط الترو0ج العق ضي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )859ر1.
9Iر11

CABINET BAHMAD

GROUPE ELHEIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

CABINET BAHMAD
إق مة مراكش بالزا عم ضة د 1 شقة 
ب 1) الط بق الث ني جليز مراكش 
إق مة مراكش بالزا عم ضة د 1 شقة 
ب 1) الط بق الث ني جليز مراكش، 

80000، مراكش املغرب
GROUPE ELHEIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي إق مة 

مراكش بالزا عم ضة د1 شقة 1)، - 
80000 مراكش املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.100(61
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1)0) تم تعيي8  8) دجنبر  املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 
الحمود إيم 8 كمسير اخر دو8 قبول 

استق لت املسير القديم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم )859ر1.
1180I

LE PREMIER CONSEIL

 SOCIETE AFRICAINE
 DE DE COMMERCE ET
 DE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET SOCIALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي8 مسير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE AFRICAINE

 DE DE COMMERCE ET
 DE DEVELOPPEMENT

 ECONOMIQUE ET SOCIALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا8 مقره  اإلجتم عي ش ضع عبد 
الكر0م الخط بي اق مة جواد العم ضة 

ضقم 109 الشقة ضقم ر8 الط بق 
الث لث - 80000 مراكش املغرب.

تعيي8 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التج ضي 

.111065
بمقت�صى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيي8   (0(( م ضس   (1 املؤضخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسير 

معتصم هش م كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ضس   (9 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 85ر8ر1.
1181I

ste mifi

VERA LENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 18

50000، meknes maroc
VERA LENS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا8 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األض�صي االسم عيلية 1 ضقم )6 
مكن س - 50000 مكن س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التج ضي : 
559(1

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد الق نو8   (0(( م ضس  1ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �صي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VERA : بمختصر تسميته   اإلقتر ء 

.LENS
بيع   (1  : بإيج ز  الشركة  غرض 

إط ض وزج ج النظ ضات 
)) االستيراد والتصدير.

الط بق   : االجتم عي  املقر  عنوا8 
 6( ضقم   1 االسم عيلية  األض�صي 

مكن س - 50000 مكن س املغرب.
بجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسم ل الشركة: 

دضهم، مقسم ك لت لي:
املحمدي  العلوي  خلود  السيدة 
دضهم   100 بقيمة  حصة   1.500  :

للحصة .
السيد عبد هللا العلوي املجمدي 
دضهم   100 بقيمة  حصة  500.ر   :

للحصة . 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املحمدي  العلوي  خلود  السيدة 
1 ضقم  تجزئة االسم عيلية  عنوانه(ا) 
مكن س   50000 مكن س  ج  م   6(

املغرب.
السيد عبد هللا العلوي املجمدي 
 (6 ضقم  مح2  ت ج  إق مة  عنوانه(ا) 
مكن س  ج  م  امللكي  الجيش  ش ضع 

50000 مكن س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املحمدي  العلوي  خلود  السيدة 
1 ضقم  تجزئة االسم عيلية  عنوانه(ا) 
مكن س   50000 مكن س  ج  م   6(

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ببر20   07 بت ض0خ  بمكن س  التج ض0ة 

))0) تحت ضقم 58ر1.

118(I

فيك ميد

ME KOUBAA

إعال8 متعدد القراضات

فيك ميد

ر، ش ضع الوحدة الط بق األول ضقم 1 

، 000ر9، تطوا8 املغرب

ME KOUBAA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر0ك 

الوحيد«

وعنوا8 مقره  االجتم عي: حي موالي 

ضشيد مرتي2 - - مرتي2 املغرب.

»إعال8 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج2 التج ضي: 

01ر1ر.

بمقت�صى الجمع الع م االستثن ئي 

1)0) تم اتخ ذ  08 دجنبر  املؤضخ في 

القراضات الت لية: 

قراض ضقم 1: الذي ينص على م يلي: 

الدين  ذاتي«نصر  شخص  تحو20 

 »M.E KOUBAA»شركة إلى  قوبع« 

ومس همة بصوله في الشركة 

وتبع  لذلك تم تعدي2 مقتري ت 

النظ م األس �صي الت لية: 

على  ينص  الذي   :( ضقم  بند 

الشخص  على  التشطيب  م يلي: 

الذاتي »نصر الدين قوبع« و ت سيس 

حسب   »M.E KOUBAA« شركة 

-التسمية:شركة  الت لية:  الشروط 

لشر0ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد«M.E KOUBAA«,بهدف 

ب لتقسيط،الك ئن  البن ء  مواد  بيع 

بمرتي2,  ضشيد  موالي  بش ضع  مقره  

 1600 160000 مقسمة ل  ضبسم له  

املسير  للحصة,   100 بمقداض  حصة 

الدين  نصر  للشركة:السيد  الوحيد 

قوبع,وتأسست ملدة 99 سنة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ضس   (5 االبتدائية بتطوا8 بت ض0خ 

))0) تحت ضقم 905.

Iر118
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املحكمة التجارية بمكناس
عقد بيع بص2 تج ضي
ملف ضقم : 11/))0)

من  محرض  عدلي  عقد  بمقت�صى 
طرف العدال8 حكيم توفيق وعطية 
علي بت ض0خ 8 ببر20 1)0) ب ع السيد 
عمر بوات و8 الح م2 ل ب.ت.و ضقم
الي سمي8  بحي  الس كن   C(7101ر

زنقة 8 ضقم ) الح جب.
الح م2 عي دي  كر0م   للسيد 
ل ب.ت.و DN8974 الس كن بس حة 
15 الح جب  16 ضقم  بئر انزضا8 زنقة 
الح م2  الحمداوي  محمد  والسيد 
بحي  الس كن   D716491 ب.ت.و 

الثم نين ت السفلي الح جب.
جميع األص2 التج ضي للدك 8 بحي 
الح جب   18 ضقم   1 زنقة  الي سمي8 
واملسج2 ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 
ب ملحكمة التج ض0ة بمكن س   78918

وتم تقو0مه بمبلغ 85.000 دضهم.
لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 
التج ض0ة بمكن س داخ2 بج2 خمسة 
صدوض  ت ض0خ  من   (15) يوم   عشر 

النشرة الث نية.
النشرة األولى

91 مكرر

املحكمة التج ض0ة بمكن س
عقد هبة بص2 تج ضي
ملف ضقم : )1/))0)

بت ض0خ عدلي  عقد   بمقت�صى 
السيد عالل  وهب   (0(0 بكتوبر   8
 F27831 سلييح الح م2 ب.ت.و ضقم
للسيد كر0م سلييح الح م2 ب.ت.و 

.D561260
للمح2  التج ضي  األص2  جميع 
ضقم  السم ضة  تجزئة  ر  برقم  الك ئن 
الز0تو8 مكن س وهو عب ضة مقهى  ر 
ت فياللت  مقهى  التج ضي  شع ضه  
س بق   واملسجلة  عليه   واملشطب 
)ر600  ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 

وتم تقو0مه بمبلغ 600.000 دضهم.

لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 
التج ض0ة بمكن س داخ2 بج2 خمسة 
صدوض  ت ض0خ  من   (15) يوم   عشر 

النشرة الث نية.
النشرة األولى

عن ضئيس كت بة الربط املحكمة التج ض0ة 
بمكن س

92 مكرر

املحكمة التج ض0ة بمكن س
تحو20 شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي
ملف ضقم : 10/))0)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تحو20  تم   (0(1 ديسمبر  ف تح 
شيبة  بن ني  سمير  الذاتي  الشخص 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 
ضقم دالر11885 واملسج2 ب لسج2 
إلى  6رر8ر  ضقم  تحت  التج ضي 
 STE اسم  تحت  معنوي  شخص 
SELECT STORES SARL AU شركة 
7ر  في طوض التأسيس الك ئن مقره  

زنقة 11 ين ير مكن س.
التج ضي  األص2  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 800.000 دضهم.
لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 
التج ض0ة بمكن س داخ2 بج2 خمسة 
صدوض  ت ض0خ  من  يوم    (15) عشر 

النشرة الث نية.
النشرة األولى

عن ضئيس كت بة الربط املحكمة التج ض0ة 
بمكن س

16 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحو20 شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي
ملف ضقم : 7/))0)

في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
18 فبراير ))0) تم تحو20 الشخص 
بوعبيد،  الدين  نوض  محمد  الذاتي 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

ب لسج2  واملسجلة   D89372 ضقم 

التج ضي تحت ضقم 16679 إلى شخص 

 PHARMACIE DE معنوي تحت اسم

شركة   L’ATLAS SBATA SARL AU

ر17  في طوض التأسيس الك ئن مقره  

ش ضع عبد الكر0م الخط بي، مكن س.

التج ضي  األص2  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 1900000 دضهم.

لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 

التج ض0ة بمكن س داخ2 بج2 خمسة 

صدوض  ت ض0خ  من  يوم    (15) عشر 

النشرة الث نية.

النشرة الث نية

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

192 مكرر

املحكمة التج ض0ة بمكن س

إعال8 هبة ألص2 تج ضي

ملف ضقم : 5/))0)

بمقت�صى عقد توثيقي محرض من 

بمكن س  افرا8  ضشيد  املوثق  طرف 

بت ض0خ 10 ين ير 1)0).

وهب ك2 من :

الح ملة  عدي،  ف طمة  السيدة 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

D397643، الك ئنة بمكن س 5، دضب 

لفقيه لعميري، سب تة ؛

اكعبو8،  املولى  عبد  السيد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

األول  الفوج  والك ئن   G90037 ضقم 

املسلحة  للقوات  الح مية  لدعم 

امللكية تطوا8 ؛

الح ملة  اكعبو8،  م ض0   السيدة 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

 C7879(5 الك ئنة بف س، حي الوحدة، 

ضقم 906، بنسودة ؛

الح ملة لبط قة  السيدة ع ئشة، 

 D359295 ضقم  الوطنية  التعر0ف 

تجزئة  ب لقنيطرة،  والك ئنة 

االسم عيلية، ضقم 597 ؛

السيدة ف طمة اكعبو8، الح ملة 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

ثكنة  والك ئنة ب بجعد،   D399356

الدضك امللكي بني ب طو ؛

اكعبو8،  الوه ب  عبد  السيد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

ب لقنيطرة،  والك ئن   G2493 ضقم 

1)8 بير ضامي ؛

املسج2  التج ضي  األص2  جميع 

تحت  بمكن س  التج ضي  السج2  في 

 ،90958  ،90956  ،90958 بعداد 

ش ضع   5 الك ئن ب   9096(  ،90960

الحسن الث ني، مكن س.

وبمقت�صى عقد توثيقي محرض من 

بمكن س  افزا8  ضشيد  املوثق  طرف 

بت ض0خ 10 ين ير 1)0).

اكعبو8،  محمد  السيد  وهب 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

 9( بمكن س  الك ئن   G2439 ضقم 

املنصوض للسيد عبد الوه ب اكعبو8، 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

ضقم G2493 والك ئن ب لقنيطرة 1)8 

بير ضامي.

املسج2  التج ضي  األص2  جميع 

تحت  بمكن س  التج ضي  السج2  في 

 ،90958  ،90956  ،90958 بعداد 

ش ضع   5 الك ئن ب   9096(  ،90960

الحسن الث ني، مكن س.

لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 

التج ض0ة بمكن س داخ2 بج2 خمسة 

صدوض  ت ض0خ  من  يوم    (15) عشر 

النشرة الث نية.

النشرة الث نية

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

193 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التج ض0ة بمكن س
إعال8 تحو20 شخص طبيعي إلى 

شخص معنوي
ملف ضقم : 6/))0)

في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
18 فبراير ))0) تم تحو20 الشخص 
الذاتي سن ء زحنوني، الح ملة لبط قة 
 D406641 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
تحت  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 
معنوي  شخص  إلى   600(8 ضقم 
 PHARMACIE RIAD اسم  تحت 
في  شركة   OUISLANE SARL AU
طوض التأسيس الك ئن مقره  الط بق 
إق مة برن مج ج بر   ،5 ضقم  األض�صي، 

ويسال8، مكن س.
التج ضي  األص2  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 700000) دضهم.
لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 
ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 
التج ض0ة بمكن س داخ2 بج2 خمسة 
صدوض  ت ض0خ  من  يوم    (15) عشر 

النشرة الث نية.
النشرة الث نية

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

194 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة صعوب ت املق ولة
ملف تصفية قر ئية

ضقم )005/18/5)
ملف التوزيع ضقم : 
08/619ر1/8)0)

بت ض0خ )) م ضس ))0)
بمر ضقم : 157
بي 8 بإيداع

بمر توزيع منتوج التصفية القر ئية 
لف ئدة بجراء شركة اشم عو 

سيسيك
(امل دة 668 من مدونة التج ضة)

املعنيي8  األطراف  علم  في  ليكن 
منتوج  توزيع  بمر  إيداع  تم  قد  بنه 
بجراء  لف ئدة  القر ئية  التصفية 
الخ ضعة  سيسيك  اشم عو  شركة 
الربط  بكت بة  القر ئية  للتصفية 
 - ب لرب ط  التج ض0ة  املحكمة  لدى 
بنسبة   - املق ولة  صعوب ت  شعبة 
لهم  املحكوم  من مستحق تهم   %80

به  بصفة نه ئية.

ملقتري ت  وتطبيق   عليه،  بن ء 

من مدونة التج ضة يمكن   668 امل دة 

التوزيع،  بهذا  املعنيي8  لألطراف 

الطعن فيه ب الستئن ف داخ2 بج2 

البي 8  هذا  نشر  ت ض0خ  من  يوم    15

ب لجر0دة الرسمية.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

78

املحكمة التج ض0ة ب لرب ط

مكتب صعوب ت املق ولة

حكم بفسخ املخطط لشركة اضموني  

ك في

إشع ض
عن  الص دض  الحكم  بمقت�صى 

بت ض0خ  ب لرب ط  التج ض0ة   املحكمة 
التج ضي  امللف  في   (0(( م ضس  1ر 

ضقم 72/8308/2021 الحكم ر).

قرت املحكمة التج ض0ة ب لرب ط 

لشركة  االستمراض0ة  مخطط  بفسخ 
التج ضي  السج2  ذات  ك في  اضموني  
ضقم 161ر11 وتقر0ر تصفيته  قر ئي .

 الك ئن مقره  االجتم عي : 18 تجزئة 

عي8  الصن عية  املنطقة  مبروكة، 

سعيد  زضوال  السيد  وعي8  عتيق 

ق ضي  منتدب .

والسيد هش م بنعبد هللا سنديك  
 6 ضقم   ،5 عم ضة  والك ئن زنقة دك ض، 

حي املحيط، الرب ط.

وب عتب ض ت ض0خ التوقف عن الدفع 

هو الت ض0خ املحدد في الحكم الق �صي 

بفتح مسطرة التسو0ة القر ئية.

الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه، 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخ2 

نشر  ت ض0خ  من  ابتداء  شهر0ن  بج2 

مع  الرسمية  ب لجر0دة  اإلشع ض  هذا 

ب لنسبة  بشهر0ن  األج2  هذا  تمديد 

إلى الدائني8 الق طني8 خ ضج اململكة 

8ر6 و0)7 من  املغربية طبق  للمواد 

مدونة التج ضة.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

79

املحكمة االبتدائية ب لرب ط
بيع بص2 تج ضي

ملف ضقم ر)/))0)
حس ب ضقم 5007

الزو0ن،  كر0م   : األول  الطرف 
 : الوطنية  التعر0ف  البط قة  ضقم 

A413078، مغربي الجنسية.
برقوق،  الزهرة   : الث ني  الطرف 
 : الوطنية  التعر0ف  البط قة  ضقم 

A271525، مغربية الجنسية.
املأكوالت  بيع   : التج ضي  األص2 

الخفيفة.
زنقة ابراهيم الروداني   : العنوا8 
ر حي املحيط  118 املتجر ضقم  عم ضة 

الرب ط.
ضقم السج2 التج ضي : )7)78.

بمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ض0ة  ب ملحكمة  التج ضي  السج2 
 15 عشر  خمسة  غ ية  إلى  ب لرب ط 

يوم  من صدوض اإلعال8 الث ني.
النشرة األولى

ضئيس مصلحة السج2 التج ضي

41 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لرب ط
ملف ضقم : 18/))0)
حس ب ضقم : )898

الطرف األول :
عبد الراشيد بوعودة، ضقم بط قة 
التعر0ف الوطنية : M60453 مغربي 

الجنسية.
الطرف الث ني :

عبد الحميد العمراني، ضقم بط قة 
التعر0ف الوطنية : A101844 مغربي 

الجنسية.
األص2 التج ضي : ميك نيك.

 156 8 اض في ضقم  ام2   : العنوا8 
ش ضع املستقب2 حي يعقوب املنصوض 
 : التج ضي  السج2  ضقم  الرب ط. 

6ر79ر.
بمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ض0ة  ب ملحكمة  التج ضي  السج2 
 (15) ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدوض اإلعال8 الث ني.
النشرة الث نية

ضئيس مصلحة السج2 التج ضي

4 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لرب ط
ملف ضقم : 0)/))0)
حس ب ضقم : ر896

الطرف األول :
 ،KENZ PROFIL 2شركة كنز بروفي
الغرب،  زنقة   ،(1 االجتم عي  مقره  
 : الق نوني  ممثله   الرب ط،  م بي2، 
سمية اقشم ض، ضقم بط قة التعر0ف 

.A290025 الوطنية
الطرف الث ني :

 ،ANIMAXION 8شركة انيم كسيو
مجموعة   170 االجتم عي  مقره  
العهد، حي النهرة 1، الرب ط، ممثله  
الق نوني : وسيلة التي ل، ضقم بط قة 

.AB198942 التعر0ف الوطنية
شركة األشغ ل   : األص2 التج ضي 

الع مة.
الغرب،  زنقة   ،(1  : العنوا8 

م بي2، الرب ط.
ضقم السج2 التج ضي : 81ر59.

بمصلحة  التعرض ت  وستقب2 
التج ض0ة  ب ملحكمة  التج ضي  السج2 
 (15) ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدوض اإلعال8 الث ني.
النشرة الث نية

ضئيس مصلحة السج2 التج ضي

120 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسو0ة القر ئية

إشع ض بقف2 مسطرة التصفية 
القر ئية

في مواجهة شركة ضولي انفستمنت 
ش.م.م

RC : 22909
بت ض0خ  الص دض  الحكم  بمقت�صى 
ضقم  امللف  في   (0(( م ضس  1ر 
الحكم  ضقم   2022/8319/16
التج ض0ة  قرت املحكمة   2022/17

بطنجة.
مسطرة  بقف2   : املوضوع  في 
التصفية القر ئية املفتوحة لف ئدة 
مع  ش.م.م  انفستمنت  ضولي   شركة 

م  يترتب على ذلك ق نون .
عن ضئيس كت بة الربط

100
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املحكمة التج ض0ة بطنجة
ملف تفو0ت بص2 تج ضي

عن طر0ق البيع

ملف ضقم : 0)/))0)

كت بة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

مص دق  عرفي  عقد  بمقت�صى  بنه 

تم   ،(0(( م ضس   7 بت ض0خ  اإلمر ء 

بيع األص2 التج ضي بجميع عن صره 

امل دية واملعنو0ة والك ئن بطنجة زنقة 

بحمد شوقي ضقم 7ر واململوك للشركة 

واملسجلة   DANY FLEURS املسم ة 

ب لسج2 التج ضي بطنجة تحت ضقم 

الق نوني  ممثله   بواسطة   (0709

القي�صي  ضضوا8  محمد  السيد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

السيد علي  لف ئدة   ،L102702 ضقم 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  مستقيم 

الوطنية ضقم K96169 وحددت قيمة 

األص2 التج ضي موضوع البيع في مبلغ 

إجم لي قدضه 00.000ر دضهم.

التعرض ت  جميع  فإ8  وعليه 

تقدم بكت بة الربط بهذه املحكمة 

15 يوم  ابتداء من ت ض0خ  داخ2 بج2 

وم    88 للفص2  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج ضة.

النشرة األولى
اإلمر ء :

عن ضئيس كت بة الربط

14 مكرر

املحكمة التج ض0ة بطنجة
ملف تفو0ت بص2 تج ضي

عن طر0ق البيع

ملف ضقم : 1)/))0)

كت بة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

في مؤضخ  موثق  عقد  بمقت�صى   بنه 

ب ع السيد يوسف   ،(0(( ين ير   (6

زنقة الفرابي   1 نحي الس كن بطنجة 

والح م2  طنجة  0ر  شقة   5 ط بق 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
G15582 واملسج2 ب لسج2 التج ضي

 بطنجة تحت ضقم 950)16، مجموع 
األص2 التج ضي الذي هو عب ضة عن 
والك ئن  الغذائية  املواد  لبيع  مح2 
19 ش ضع موالي  بطنجة ميموزة ضقم 
كر0مة  السيدة  لف ئدة  يوسف، 
الصحراوي الح ملة لبط قة التعر0ف 
وحددت   ،EE891(8ر ضقم  الوطنية 
قيمة األص2 التج ضي موضوع البيع 
في مبلغ إجم لي قدضه 150.000 دضهم.
التعرض ت  جميع  فإ8  وعليه 
املحكمة  بهذه  الربط  كت بة  تقدم 
من  ابتداء  يوم    15 بج2  داخ2 
88  ت ض0خ النشر الث ني طبق  للفص2 

وم  يليه من مدونة التج ضة.
النشرة األولى

عن ضئيس كت بة الربط

كم ل معط كة

15 مكرر

املحكمة التج ض0ة بطنجة

ملف تفو0ت بص2 تج ضي عن طر0ق 
الهبة

ملف ضقم : ))/))0)
كت بة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 
بنه بمقت�صى عقد هبة موثق مؤضخ 
من  ك2  وهب   ،(0(( م ضس   (1 في 
الس كنة  اد مسعود،  اجو   : الس دة 
العهد  ولي  ش ضع   151 بطنجة 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 
ب لسج2  واملسجلة   K290267 ضقم 
التج ضي بطنجة تحت ضقم 8ر1116، 
لبط قة  الح م2  ابراهيم،  والعسري 
 ،K295345 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
لبط قة  الح ملة  فطيمة،  والعسري 
 K280188 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
لبط قة  الح ملة  سن ء،  والعسري 
 ،K410087 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
بص لة عن نفسه  وني بة عن العسري 
التعر0ف  لبط قة  الح م2  الحسي8، 
مجموع   ،K371219 ضقم  الوطنية 
 59 بطنجة  الك ئن  التج ض0ة  األص2 
السيد  لف ئدة  الخط ب،  ابن  ش ضع 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
قيمة  وحددت   ،K280189 ضقم 
في  البيع  موضوع  التج ضي  األص2 

مبلغ إجم لي قدضه 586.875 دضهم.

وعليه فإ8 جميع التعرض ت تقدم 

بكت بة الربط بهذه املحكمة داخ2 

يوم  ابتداء   (15) بج2 خمسة عشر 

من ت ض0خ النشر الث ني طبق  للفص2 

88 وم  يليه من مدونة التج ضة.

النشرة األولى
عن ضئيس كت بة الربط

كم ل معط كة

99 مكرر

املحكمة التج ض0ة بطنجة

ملف تفو0ت بص2 تج ضي عن طر0ق 
الهبة

ملف ضقم : 19/))0)

كت بة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

بطنجة  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

بنه بمقت�صى عقد عدلي مؤضخ بت ض0خ 

إصالحي  وبملحق   ،(0(0 بكتوبر   6

بت ض0خ 11 م ضس ))0)، وهب السيد 

بطنجة  الس كن  اإلدضي�صي  املهدي 

تجزئة كولوضادو ضقم 1ر ش ضع سيدي 

التعر0ف  لبط قة  والح م2  اعمر 

واملسج2   K331 ضقم  الوطنية 

ب لسج2 التج ضي بطنجة تحت ضقم 

التج ضي  األص2  مجموع   ،(55(

ضقم  املكسيك  ش ضع  بطنجة  الواقع 

الحميد  عبد  السيد  لف ئدة   ،(8

التعر0ف  لبط قة  الح م2  اإلدضي�صي 

وحددت   K242993 ضقم  الوطنية 

قيمة األص2 التج ضي موضوع الهبة 

 1.000.000 قدضه  إجم لي  مبلغ  في 

دضهم.

التعرض ت  جميع  فإ8  وعليه 

تفدم بكت بة الربط بهذه املحكمة 

15 يوم  ابتداء من ت ض0خ  داخ2 بج2 

وم    88 للفص2  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج ضة.

النشرة الث نية

اإلمر ء : عن ضئيس كت بة الربط

خديجة فراجي

196 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشه ض مستخرج عقد بيع بص2 

تج ضي
ملف ضقم : ))0)/17

حس ب ضقم : 8ر6)

حرضته  ضسمي  عقد  بمقت�صى 

 10 األست ذة سليمة بله شمي بت ض0خ 

مسج2   ،(0(( م ضس   15 و  فبراير 

ب ع   ،(0(( م ضس   17 بوجدة بت ض0خ 

السيد :

الكبير ون 8 : الس كن بوجدة، زنقة 

موالي عبد هللا بله شمي ضقم ر8.

للس دة :

بوجدة،  الس كنة  دضاز،  صف ء 

بنعلي  تجزئة  الس دس  محمد  ش ضع 

ضقم 5).

الس كن  بوكرو8،  الكر0م  عبد 

املعري  زنقة  املحمدي  حي  بوجدة، 

ضقم )1.

الس كنة بوجدة،  ز0نب بوكرو8، 

حي املحمدي ش ضع العلو0ي8 ضقم 8).

الك ئن  التج ضي  االص2  جميع 

الخ لق  عبد  زنقة   ،188 بوجدة 

الستغالل  املخصص  الطريس، 

مقهى، املقيد ب لسج2 التج ضي تحت 

ضقم 88888 تحليلي، حسب القسمة 

الت لية :

صف ء  للسيدة   (1/2) النصف 

دضاز.

لك2 من السيد عبد   (1/4) الربع 

ز0نب  والسيدة  بوكرو8  الرحيم 

بوكرو8.

بضبعم ئة  قدضه  إجم لي  بثمن 

وتسعو8 بلف (890.000 دضهم).

املحكمة  بم م  التعرض ت  تقب2 

التج ض0ة بوجدة داخ2 بج2 بقص ه 

للنشرة  املوالية  يوم   عشر  خمسة 

الث نية - تطبيق  للم دة 88 من مدونة 

التج ضة.

النشرة األولى

73 مكرر
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املحكمة التج ض0ة بوجدة
ملف صعوبة املق ولة
ضقم 01/11ر1/8)0)

ملف التصفية القر ئية 
ضقم ر/ر0ر8/))0)

إشع ض بفتح مسطرة التصفية 
القر ئية

بت ض0خ  الص دض  الحكم  بمقت�صى 
1)0) تحت ضقم 2022/2  0ر م ضس 
ضقم  املق ولة  صعوبة  ملف  في 
املحكمة  قرت  01/11ر1/8)0) 
مسطرة  بفتح  بوجدة  التج ض0ة 
مواجهة  في  القر ئية  التصفية 
 AL« الزضق ء«  اليم مة  »شركة 
ضقم   »YAMAMA ZERKAE SARL
سجله  التج ضي ب ملحكمة االبتدائية 
مقره    ،5(51 ضقم  ب لن ضوض 
االجتم عي بش ضع النسيم ضقم 15-14 

العروي إقليم الن ضوض.
بضدوز  جواد  األست ذ  وبتعيي8 
إبراهيم  والسيد  منتدب   ق ضي  
محمد  والسيد  له  ن ئب   اليوسفي 
وحدد  املسطرة  في  سنديك   غزال 
ت ض0خ التوقف عن الدفع في الثم نية 
عشر شهرا الس بقة عن صدوض هذا 

الحكم.
الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه، 
املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 
املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 
املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخ2 
نشر  ت ض0خ  من  ابتداء  شهر0ن  بج2 
هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  
0)7 من مدونة  719 و   ،588 للمواد 

التج ضة.
ضئيس مصلحة كت بة الربط

اإلمر ء : منصوض محمد

74

املحكمة التج ض0ة بوجدة

مستخرج عقد بيع حق استغالل 
تج ضي

ملف ضقم : 15/))0)

حس ب ضقم : ر59)

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�صى 

،1991 فبراير   18 بت ض0خ  اإلمر ء 

فبراير   (6 بت ض0خ  بوجدة  مسج2   
 : ب ع السيد شنوف ميمو8   ،1991
زنقة  النج دي  حي  بوجدة،  الس كن 

)1 ضقم 88.
الس كن   : نجيب  بب عزي  للسيد 
حي  السراق  عو0نت  زنقة  بوجدة، 

السالم تجزئة لعلج ضقم 66.
التج ضي  االستغالل  مجموع حق 
بنواع  لجميع  املعد  الف ضغ،  للدك 8 
الك ئن  ق نون ،  املشروعة  التج ضة 
الوليد ضقم  ابن  زنقة خ لد  بوجدة، 
تحت  التج ضي  ب لسج2  املقيد   ،18
 7.000 قدضه  يثمن   ،11961 ضقم 

دضهم.
املحكمة  بم م  التعرض ت  تقب2 
التج ض0ة بوجدة داخ2 بج2 بقص ه 
للنشرة  املوالية  يوم   عشر  خمسة 
الث نية - تطبيق  للم دة 88 من مدونة 

التج ضة.
النشرة الث نية

ضئيس مصلحة كت بة الربط

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسو0ة والتصفية القر ئية

فتح مسطرة اإلنق د في حق شركة 
A21 للتطبيق ت الصن عية 

املعلومي ت
إشع ض 

)) الص دض  بمقت�صى الحكم ضقم 
ب مللف ضقم   (0(( فبراير   17 بت ض0خ 
املحكمة  لدى   2022/8315/21
الذي  البير ء  ب لداض  التج ض0ة 
في حق  اإلنق د  بفتح مسطرة  ق�صى 
الصن عية  للتطبيق ت   A21 »شركة 
التج ضي  ذات السج2  واملعلوم تية« 
والك ئن  ر1)1)1،  ضقم  ب ملحكمة 
ش ضع محمد  رر8  مقره  االجتم عي 
الداض  بلفدير   18 الط بق  الخ مس 

البير ء.
وعي8 السيد املهدي س لم ق ضي  
الرفيع  عبد  السيد  ن ئبه  منتدب  
بنزاكوض  ع دل  والسيد  بوحمر0ة. 
89 زنقة جو8  سنديك  الك ئن مكتبه 
على   6 الط بق  كوتيي  جوضيسحي 

اليمي8 الداض البير ء.

الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه، 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخ2 

نشر  ت ض0خ  من  ابتداء  شهر0ن  بج2 

مع  الرسمية  ب لجر0دة  اإلشع ض  هذا 

ب لنسبة  بشهر0ن  األج2  هذا  تمديد 

إلى الدائني8 الق طني8 خ ضج اململكة 

719  ،588 للمواد  طبق    املغربية 

 و 0)7 من مدونة التج ضة.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

75

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء

ملف ضقم : 86

اشع ض
عن  الص دض  الحكم  بمقت�صى 

 املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء بت ض0خ
في امللف التج ضي   (0(( م ضس   17  

ضقم 46/8306/2022، الحكم )8.

التج ض0ة  املحكمة  قرت 

التسو0ة  بتحو20  ب لداضالبير ء 

شركة  حق  في  املفتوحة  القر ئية 

صوم بلو8 الى التصفية القر ئية.

ضقم  التج ضي  السج2  ذات 

رر9ر18.

س بينو  االجتم عي  مقره   الك ئن 

 119 ش ضع  الصن عي  القطب   781

النواصر الداضالبير ء.

بوحمر0ة  السيد  على  االبق ء  مع 

والسيد  منتدب   ق ضي   الرفيع  عبد 

بوعزة خ لد سنديك .

الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه 

املعي8  لسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخ2 

نشر  ت ض0خ  من  ابتداء  شهر0ن  اج2 

مع  الرسمية  ب لجر0دة  االشع ض  هذا 

ب لنسبة  بشهر0ن  االج2  هذا  تمديد 

الى الدائني8 الق طني8 خ ضج اململكة 

719 و0)7 من  املغربية طبق  للمواد 

مدونة التج ضة.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

5

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 
ملف ضقم : )055ر1
حس ب ضقم : 18769

عقد تقدمة
: بشرى العلوي، الح ملة  السيدة 
ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
BH522396 بصفته ممثال للشخص 
الطبيعي ومسج2 ب لسج2 التج ضي 
07856ر  ضقم  تحت  البير ء  ب لداض 
وبصفته مسير وحيد في شركة في طوض 

التكو0ن خص ئصه  ك لت لي :
تم التصر0ح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة
  PHARMACIE ALHAKIM SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 : االجتم عي  مقره    واحد،  بشر0ك 
زنقة 68 زاو0ة 16 حي حسني ضقم 100 

تجزئة الصقلي الداض البير ء.
تم املس همة في الشركة املذكوضة 
بعاله بجميع عن صر بصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التج ضي  األص2 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 
املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ضي.
املستفيدة  للشركة  سيكو8 
امللكية  ك م2  التقدمة  هده  من 
تقدمته  الح ل  التج ضي  لألص2 
العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 
ابتداء  االنتف ع  بير   له   وسيكو8 
لهده  النه ئي  اإلنش ء  ت ض0خ  من 
الك ئن  التج ضي  األص2   الشركة. 
ب لداض البير ء، زنقة 68 زاو0ة 16 حي 
حسني ضقم 100 تجزئة الصقلي الداض 

البير ء.
التج ضي  ب لسج2  واملسج2 
البير ء  ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة 

تحت ضقم 07856ر.
التعرض ت  ف 8  وبذلك 
ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 
التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 
يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

111 مكرر
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املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 

ملف ضقم : )059ر1

حس ب ضقم : 8ر)19

بيع بص2 تج ضي
فوت السيد منير كبيدي، الح م2 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

محمد  السيد  لف ئدة    BH137205

التعر0ف  لبط قة  الح م2  كبيدي، 

.B166581  الوطنية ضقم

وهو  التج ضي  األص2  مجموع 

عب ضة عن مح2 لبيع مواد التنظيف 

ليس سفة  حدائق  البير ء  ب لداض 

مح2   7 املدخ2  مكرض  ر  املجموعة 
التج ضي  ب لسج2  واملسج2  ر  ضقم 

ضقم 8)8870.

التعرض ت  ف 8  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 

التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 

يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

112 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 

ملف ضقم : 0598ر1

حس ب ضقم : ررر19

تفو0ت حق الكراء
فوت وضثة املرحوم املنصوضي عبد 

الواحد وهم :

الح ملة  بوعراف  غيتة  السيدة 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.B198828

السيد محمد املنصوضي الح م2 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BE645571

السيد ابراهيم  املنصوضي الح م2 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BE765408

السيدة ز0نب املنصوضي الح ملة 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BE728447

الح ملة  املنصوضي  كنزة  السيدة 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BE811665

السيدة اسية املنصوضي الح ملة 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BE512892

عبو  مصطفى  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
.BL115818  ضقم

الك ئن ب لداض  تفو0ت حق الكراء 
بوشنتوف   80 زنقة   (55 البير ء 

ضقم  التج ضي  ب لسج2  واملسج2 

.170842/449378

التعرض ت  ف 8  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 
التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 

يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

113 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 

ملف ضقم : 0600ر1

حس ب ضقم : 51ر19
هبة بص2 تج ضي

العمري  إبراهيم  السيد  وهب 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
.PB23655  ضقم

لف ئدة السيد عبد امل لك العمري 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
.PB582  ضقم

الح م2  العمري  محمد  السيد 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.PB48467

السيد نوض الدين العمري الح م2 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BL96724

مجموع الحقوق املش عة 4/3 وهو 

عب ضة عن مح2 لبيع الفواكه الج فة 

حي  )ر  البير ء  ب لداض  واملتواجد 

واملسج2   86 عمر ابن الخط ب ضقم 

ب لسج2 التج ضي ضقم 6ر905).

التعرض ت  ف 8  وبذلك 
ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 
التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 
يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

114 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 
ملف ضقم : )060ر1
حس ب ضقم : )5ر19

هبة بص2 تج ضي
العمري  إبراهيم  السيد  وهب 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.PB23655  ضقم
لف ئدة السيد عبد امل لك العمري 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.PB582  ضقم
الح م2  العمري  محمد  السيد 
ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.PB48467
السيد نوض الدين العمري الح م2 
ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BL96724
مجموع الحقوق املش عة 4/3 وهو 
عب ضة عن مح2 لبيع املالبس الج هزة 
171 ش ضع  واملتواجد ب لداض البير ء 
واملسج2  الفداء  الكبير  الحزام 

ب لسج2 التج ضي ضقم 6ر905).
التعرض ت  ف 8  وبذلك 
ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 
التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 
يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

115 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 
ملف ضقم : 0608ر1
حس ب ضقم : ر5ر19

هبة بص2 تج ضي
العمري  إبراهيم  السيد  وهب 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.PB23655  ضقم

لف ئدة السيد عبد امل لك العمري 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
.PB582  ضقم

الح م2  العمري  محمد  السيد 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.PB48467

السيد نوض الدين العمري الح م2 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

.BL96724

 4/3 املش عة  الحقوق  مجموع 

العق قير  لبيع  مح2  عن  عب ضة  وهو 

ش ضع  البير ء  ب لداض  واملتواجد 

ر17  ضقم  الفرح  حي  الكبير  الحزام 

مكرض واملسج2 ب لسج2 التج ضي ضقم 

6ر905).

التعرض ت  ف 8  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 
التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 

يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

116 مكرر

املحكمة التج ض0ة ب لداضالبير ء 

ملف ضقم : 0606ر1

حس ب ضقم : 58ر19

عقد تقدمة
الح م2  اصبير،  هش م  السيد 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

BH532262 بصفته ممثال للشخص 
الطبيعي ومسج2 ب لسج2 التج ضي 

67078ر  ضقم  تحت  البير ء  ب لداض 

وبصفته مسير وحيد في شركة في طوض 

التكو0ن خص ئصه  ك لت لي :

تم التصر0ح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة

 PHARMACIE DIAR EL HANAE

املسؤولية  ذات  شركة    SARL AU

مقره    واحد،  بشر0ك  املحدودة 
7 ضقم  : دي ض الهن ء بس مة  االجتم عي 

مومن  سيدي   79 ش ضع   4GH  (0

الداض البير ء.
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تم املس همة في الشركة املذكوضة 

بعاله بجميع عن صر بصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ضي  األص2 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السج2 التج ضي.

املستفيدة  للشركة  سيكو8 

امللكية  ك م2  التقدمة  هده  من 

تقدمته  الح ل  التج ضي  لألص2 

العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 

ابتداء  االنتف ع  بير   له   وسيكو8 

لهده  النه ئي  اإلنش ء  ت ض0خ  من 

الك ئن  التج ضي  األص2   الشركة. 

 7 بس مة  دي ض الهن ء  ب لداض البير ء، 

ضقم 4GH (0 ش ضع 79 سيدي مومن 

الداض البير ء.
التج ضي  ب لسج2  واملسج2 

البير ء  ب لداض  التج ض0ة  ب ملحكمة 

تحت ضقم 67078ر.

التعرض ت  ف 8  وبذلك 

ب ملحكمة  الربط  بمكتب  تسج2 
التج ضي  السج2  مكتب  التج ض0ة 

يوم    15 بج2  داخ2  ب لداضالبير ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية

عن ضئيس كت بة الربط

117 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوب ت املق ولة

فتح مسطرة اإلنق ذ

في مواجهة شركة التقنية 

 STE 8الجديدة دو ترونسميسيو

 NOUVELLE TECHNIQUE DE

TRANSMISSION

في شخص م.ق

ملف ضقم 8ر/15ر8/))0)

إشع ض

 2022/56 ضقم  الحكم  بمقت�صى 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ  الص دض 

ضقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قرت   2022/8315/34

التج ض0ة بمراكش :

في  اإلنق ذ  مسطرة  فتح 
الجديدة  التقنية  شركة  مواجهة 
 STE ترونسميسيو8  دو 
 NOUVELLE TECHNIQUE DE
م.ق  شخص  TRANSMISSIONفي 
لدى  التج ضي  ب لسج2  املسجلة 
املحكمة التج ض0ة بمراكش تحت ضقم 

.85597
الرحيم  عبد  السيد  وعينت 
والسيد منتدب   ق ضي    اسميح 

عبد الع طي االزهري ن ئب  عنه، 
اللطيف  عبد  ع دل  والسيد 
عم ضة السع دة   : سنديك  الك ئن ب 
ر1  شقة   1 الط بق  املن ضة  قرب 

مراكش.
الدائني8  من  ف ملطلوب  عليه 
املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 
املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 
وذلك  ب لوث ئق  املرفقة  املطلوبة 
نشر  ت ض0خ  من  شهر0ن  بج2  داخ2 
هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  
و0)7  و719   588 املواد  ملقتري ت 

من مدونة التج ضة.
بشهر0ن  األج2  هذا  و0مدد 
خ ضج  الق طني8  للدائني8  ب لنسبة 

اململكة املغربية.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

93

املحكمة التج ض0ة بمراكش
مكتب صعوب ت املق ولة

فتح مسطرة التسو0ة القر ئية
في مواجهة شركة مش ت2 الجنوب
PEPENIERE DU SUD الجديدة

في شخص م.ق
ملف ضقم 5)/)0ر8/))0)

إشع ض
 2022/57 ضقم  الحكم  بمقت�صى 
 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ  الص دض 
ضقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 
املحكمة  قرت   2022/8302/25

التج ض0ة بمراكش :
بفتح مسطرة التسو0ة القر ئية 
الجنوب  مش ت2  شركة  مواجهة  في 
شخص  في   PEPENIERE DU SUD
م.ق املسجلة ب لسج2 التج ضي لدى 
املحكمة التج ض0ة بمراكش تحت ضقم 

19ر11.

وتحديد ت ض0خ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا الس بقة لهذا الحكم.

الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

اسميح ق ضي  منتدب .

سنديك   امز20  محمد  والسيد 

تصومعت   10 ص.ب   : والك ئن 

وضزازات.

الدائني8  من  ف ملطلوب  عليه 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

وذلك  ب لوث ئق  املرفقة  املطلوبة 

نشر  ت ض0خ  من  شهر0ن  بج2  داخ2 

هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  

و0)7  و719   588 املواد  ملقتري ت 

من مدونة التج ضة.

بشهر0ن  األج2  هذا  و0مدد 

خ ضج  الق طني8  للدائني8  ب لنسبة 

اململكة املغربية.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

94

املحكمة التج ض0ة بمراكش

مكتب صعوب ت املق ولة

فسخ مخطط االستمراض0ة وفتح 

مسطرة التصفية القر ئية

في مواجهة شركة تيرميك

في شخص م.ق

ملف ضقم 08/117ر1/8)0)

إشع ض

 2022/59 ضقم  الحكم  بمقت�صى 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ  الص دض 

ضقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قرت   2021/8308/117

التج ض0ة بمراكش :

االستمراض0ة  مخطط  بفسخ 

القر ئية  التصفية  مسطرة  وفتح 

م.ق  في شخص  تيرميك  مواجهة  في 

لدى  التج ضي  ب لسج2  املسجلة 

املحكمة التج ض0ة بمراكش تحت ضقم 

5ر118.

وتحديد ت ض0خ التوقف عن الدفع 

بموجب  س بق   املحددة  املدة  في 

مسطرة  بفتح  الق �صي  الحكم 

التسو0ة القر ئية.

الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

اسميح ق ضي  منتدب .

بلحسي8  ايت  هش م  والسيد 

ش ضع  ر8   : سنديك  مصفي  والك ئن 

جليز   6 مكتب   ( الزضقطوني الط بق 

مراكش.

الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

وذلك  ب لوث ئق  املرفقة  املطلوبة 

نشر  ت ض0خ  من  شهر0ن  بج2  داخ2 

هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  

و0)7  و719   588 املواد  ملقتري ت 

من مدونة التج ضة.

بشهر0ن  األج2  هذا  و0مدد 

خ ضج  الق طني8  للدائني8  ب لنسبة 

اململكة املغربية.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

95

املحكمة التج ض0ة بمراكش

مكتب صعوب ت املق ولة

فتح مسطرة التسو0ة القر ئية

في مواجهة شركة مراكش ض0 ض 

 MARRAKECH RYADS ب ضك

PARC في شخص م.ق

ملف ضقم : 80/)0ر8/))0)

إشع ض
 2021/60 ضقم  الحكم  بمقت�صى 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ  الص دض 

ضقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قرت   2022/8302/40

التج ض0ة بمراكش.

بفتح مسطرة التسو0ة القر ئية 

ض0 ض  مراكش  شركة  مواجهة  في 

 MARRAKECH RYADS PARC ب ضك

ب لسج2  املسجلة  م.ق  شخص  في 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  التج ضي 

بمراكش تحت ضقم 9)8)).

وتحديد ت ض0خ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا الس بقة لهذا الحكم.

الرحيم  عبد   : السيد  وعينت 

عبد  والسيد  منتدب   ق ضي   اسميح 

الع طي االزهري ن ئب  عنه، 
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بنسين 8  الواحد  عبد   : والسيد 

محمد  ش ضع   : ب  والك ئن  سنديك  

الخ مس، زنقة ابن حبوس ش ر1، 

مراكش. 

الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه، 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  ت ض0خ  من  شهر0ن  بج2  داخ2 

هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  

 7(0 و   719  ،588 ملقتري ت املواد 

من مدونة التج ضة.

بشهر0ن  األج2  هذا  و0مدد 

خ ضج  الق طني8  للدائني8  ب لنسبة 

اململكة املغربية.

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

96

املحكمة التج ض0ة بمراكش

مكتب صعوب ت املق ولة

فتح مخطط االستمراض0ة وفتح 

مسطرة التصفية القر ئية

في مواجهة السيد التومي املهدي 

ص حب صيدلية االطلس الكبير

ملف ضقم : )08/18ر1/8)0)

إشع ض
 2022/61 ضقم  الحكم  بمقت�صى 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ  الص دض 

ضقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قرت   2021/8308/142

التج ض0ة بمراكش.

بفسخ مخطط االستمراض0ة وفتح 

مسطرة التسو0ة القر ئية في مواجهة 

السيد التومي املهدي ص حب صيدلية 

ب لسج2  املسج2  الكبير  االطلس 

التج ض0ة  املحكمة  لدى  التج ضي 

بمراكش تحت ضقم 86)119.

وتحديد ت ض0خ التوقف عن الدفع 

املحددة  املدة  في نفس  18 شهرا  في 

مسطرة  فتح  حكم  بموجب  س بق  

التسو0ة القر ئية.

الرحيم  عبد   : السيد  وعينت 

اسميح ق ضي  منتدب .

سنديك   املجبر  فهد   : والسيد 

والك ئن ب : ش ضع ابن سين ، إق مة 

لونواي الط بق 8 ضقم ر8، مراكش. 

الدائني8  من  ف ملطلوب  وعليه، 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  ت ض0خ  من  شهر0ن  بج2  داخ2 

هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  

 7(0 و   719  ،588 ملقتري ت املواد 

من مدونة التج ضة.

بشهر0ن  األج2  هذا  و0مدد 

خ ضج  الق طني8  للدائني8  ب لنسبة 

اململكة املغربية.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

97

املحكمة التج ض0ة  بمراكش
مكتب صعوب ت املق ولة

املص دقة على مشروع توزيع شركة 
الف طجي8 وطجي8

اشع ض
بصدض الق �صي املنتدب ب ملحكمة 

م ضس   10 بت ض0خ  بمراكش  التج ض0ة 

في امللف ضقم 2022/8304/2   (0((

ق�صى ب ملص دقة   51 بمرا تحت ضقم 

على مشروع توزيع منتوج التصفية 

طجي8  بلف  لشركة  القر ئية 

وطجي8.

668 من مدونة  وبنه طبق  للم دة 

التج ض0ة نشعر ك فة دائني شركة الف 

طجي8 وطجي8 ب نه صدض امر ب لتوزيع 

بت ض0خ 10 م ضس ))0)، وب8 مشروع 

بكت بة الربط وب نه  التوزيع مودع 

من حق االطراف الطعن ب الستئن ف 

داخ2 اج2 15 يوم  من ت ض0خ النشر.
حرض بت ض0خ 8) م ضس ))0)

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

7

املحكمة التج ض0ة بمراكش
مكتب صعوب ت املق ولة

ملف عدد : 2022/8306/4

شركة سولتيسيمو

SOLTICIMMO 

فتح مسطرة التصفية القر ئية 
في مواجهة شركة سولتيسيمو 

SOLTICIMMO  في شخص م.ق

إشع ض

عدد2022/49  الحكم  بمقت�صى 

 (0(( م ضس   (( بت ض0خ  الص دض 

عدد  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قرت    2022/8306/4

التج ض0ة بمراكش :

فتح مسطرة التصفية القر ئية 

سولتيسيمو  شركة  مواجهة  في 

م.ق   شخص  في   SOLTICIMMO

لدى  التج ضي  ب لسج2  املسجلة 

تحت  بمراكش  التج ض0ة  املحكمة 

عدد 8877ر.

الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

اسميح ق ضي  منتدب .

بنسين 8  الواحد  عبد  والسيد 

زاو0ة   (55 والك ئن  مصفي   سنديك  

ابن  زنقة  الخ مس  محمد  ش ضع 

حبوس مكتب )1 مراكش.

الدائنيي8  من  ف ملطلوب  عليه 

املعي8  للسنديك  بديونهم  التصر0ح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تترمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  ت ض0خ  من  شهر0ن  بج2  داخ2 

هذا اإلشع ض ب لجر0دة الرسمية طبق  

و0)7  و719   588 املواد  ملقتري ت 

من مدونة التج ضة .

يمدد هذا األج2 بشهر0ن ب لنسبة 

اململكة  خ ضج  للق طني8  للدائني8 

املغربية.
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط 

8

املحكمة التج ض0ة بمراكش
ملف ضقم : 2022/38

حس ب ضقم  : 8815

بيع بص2 تج ضي
بمقت�صى عقد موثق تلق ه األست ذ 

بت ض0خ  بمراكش  موثق  بومل 8  ض�صى 

بت ض0خ  املسج2   ،(0(( م ضس   18

املداخي2  سج2   ،(0(( م س   (1

بمر   ،2022-0019744-11071

توصي2   ،16660 ب ستخالص 

السيد  ب ع   ،(0((587811089

اض0ك ش ضل بندضي ض0ي2 الح م2 لجواز 

.13BE66886 السفر عدد

والسيدة ضوزلي8 فرانسواز سوزا8 

عدد  السفر  لجواز  الح ملة  لوبال8 

الشر0ك 8  بصفتهم    14AK94329

الوحيدا8 في شركة كشمالك شركة 

واملسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات 

تحت  بمراكش  التج ضي  ب لسج2 

عدد 61579 لف ئد السيد كريستي 8 

عدد  السفر  لجواز  الح م2  ش لير 

في  مسير  بصفته   U2295329

شركة  م جوض20  برومي2  شركة 

واملسجلة  محدودة   مسؤولية  ذات 

ب لسج2 التج ضي بمراكش تحت عدد 

07ر88 جميع األص2 التج ضي لك ئن 

بمراكش ض0 ض العروس دضب اصب 8 
التج ضي  ب لسج2  واملقيد   (0 ضقم 

من   61579 عدد  تحت  ملراكش 

0ر15  السج2 التحليلي وتحت عدد 

من السج2 الترتيبي بجميع عن صره 

قدضه  بثمن  وذلك  واملعنو0ة  امل دية 

10.500.00ر دضهم.

بعاله  املذكوض  الب ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ب8 

التج ض0ة  ب ملحكمة  التج ضي  السج2 

بمراكش داخ2 بج2 يبتدئ من ت ض0خ 

اليوم  في  و0نتهي  األول  اإلعال8  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال8 الث ني.

النشرة األولى
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

9 مكرر
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املحكمة التج ض0ة بمراكش
ملف ضقم : 2022/39

حس ب ضقم  : 8818

بيع بص2 تج ضي
في  مؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بمراكش  مسج2   ،(0(1 يوليو   (8

بت ض0خ 18 م ضس ))0)،  ، ب ع السيد 

ب ه محمد الح م2 لبط قة التعر0ف 

سكن ه ضقم   E5060(9 الوطنية ضقم 

 7 املح ميد  تجزئة  اسكجوض   665

مراكش.

الح م2  يوسف  العين وي  للسيد 

ضقم   الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
زنقة   7 ضقم  سكن ه   H318261

البنفسج تجزئة كواض آسفي.

 (%  50) التج ضي  األص2  نصف 
الك ئن بمراكش املدينة ضقم 96 زنقة 

األحدية  لبيع  املعد  ن فع  بن  عقبة 

بنصف الجملة.

املقيد ب لسج2 التج ضي بمراكش 

السج2  من  7)8ر5  عدد  تحت 

امل دية  عن صره  بجميع  اإلير حي 

 500.000.00 قدضه  بثمن  واملعنو0ة 

دضهم.

فعلى دائني الب ئع املذكوض بعاله   

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ب8 

التج ض0ة  ب ملحكمة  التج ضي  السج2 

بمراكش داخ2 بج2 يبتدئ من ت ض0خ 

اليوم  في  و0نتهي  األول  اإلعال8  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال8 الث ني

النشرة األولى
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

10مكرر

املحكمة التج ض0ة بمراكش
بيع بص2 تج ضي

ملف ضقم )ر/))0)

حس ب : 86ر8

بم م  موثق  عقد  بمقت�صى 

موثق  السب عي  سمير  األست ذ 

بغسطس  ( يوم   بمراكش 

بت ض0خ ومسج2   (0(1 سبتمبر   و7 

بمر  بمراكش   (0(1 سبتمبر  ر)   

سج2   2021/67454 ضقم  ب ألداء 

وص2   2021/77045 ضقم  اإليداع 
ب عت  11089ر50ر)1)0)،   : ضقم 
 MARFIB م ضفيب  املسم ة  الشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مقره   دضهم   10.000 ضبسم ل  ذات 
دضب   8 االجتم عي متواجد بمراكش 
ق يد بوهو قصبة سج2 تج ضي ضقم 
البوضت  السيدة  لف ئدة  185)ر 
ضقم  السفر  لجواز  الح ملة  جو20 
ايت  محمد  والسيد   38959CR17
التعر0ف  لبط قة  الح م2  الغ �صي، 
األص2  جميع   .EE7670 الوطنية 
امل دية  عن صره  بجميع  التج ضي 
مراكش  بمدينة  الك ئن  واملعنو0ة 
املعد  قصبة،  بوهو  ق يد  دضب   8
 Entrepreneure de الستغالل 
 la Gestion D’exploitation
وهو  الري فة،  داض   Commerciale
بمدينة  التج ضي  ب لسج2  مسج2 
ب لسج2  185)ر  مراكش تحت ضقم 
بمبلغ قدضه  البيع  تم هذا  التحليلي. 
الب ئع  دائني  فعلى  دضهم   500.000
املذكوض بعاله ب8 يتقدموا بتعرض تهم 
إلى قسم السج2 التج ضي ب ملحكمة 
التج ض0ة بمراكش داخ2 بج2 يبتدئ 
من ت ض0خ نشر اإلعال8 األول و0نتهي في 
اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعال8 

الث ني.
االعال8 الث ني

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

188 مكرر

املحكمة التج ض0ة بمراكش
بيع بص2 تج ضي

ضقم امللف : 0ر/))0)
حس ب : 67ر8

في  مؤضخ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
شركة  ب عت   ،(0(( م ضس  ف تح 
شركة   PROFILAGE DU SUD
ضبسم له   محدودة،  مسؤولية  ذات 
مقره   الك ئن  دضهم،   100.000
بسفي  طر0ق  بمراكش  االجتم عي 
ب لسج2  واملقيد  77ر،  ضقم  املس ض 
التج ضي ب ملحكمة التج ض0ة بمراكش 

تحت ضقم ر)790.

 VITRERIE MEKA لف ئدة شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 50.000 ضبسم له   واحد،  شر0ك 

االجتم عي  مقره   الك ئن  دضهم، 

 ،1510 ضقم   1 صوكوم   بمراكش 

ب ملحكمة  التج ضي  ب لسج2  واملقيد 

التج ض0ة بمراكش تحت ضقم : 6555ر.

جميع حق الكراء التج ضي املتعلق 

ب ملح2 الك ئن بمراكش املن ضة طر0ق 

عن  عب ضة  77ر  ضقم  املس ض  بسفي 

بمس حة  بواجهتي8  تج ضي  مح2 

وك2 م   م))   136,6) تقر0بية تقدض ب 
واالمتي زات  الحقوق  من  به  يتلعق 

دو8 استثن ء بو تحفظ.
 100.000 قدضه  إجم لي  بثمن 

دضهم، تم اإلبراء منه في العقد.
بعاله  املذكوض  الب ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ب8 
التج ض0ة  ب ملحكمة  التج ضي  السج2 
بمراكش، داخ2 بج2 يبتدئ من ت ض0خ 
اليوم  في  و0نتهي  األول  اإلعال8  نشر 
الخ مس عشر (15) من نشر اإلعال8 

الث ني.

االعال8 الث ني
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

189 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مق ولة الت زي الطيب

نشر الحكم الق �صي بحصر مخطط 
االستمراض0ة

يعلن السيد ضئيس مصلحة كت بة 

بف س  التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط 

بنه:

بت ض0خ ر) م ضس ))0) صدض حكم 

عن املحكمة التج ض0ة بف س تحت ضقم 

18 في امللف ضقم 2021/8316/292، 

االستمراض0ة  مخطط  بحصر  ق�صى 

في حق شركة مق ولة الت زي الطيب 

ب  بعم ضة  االجتم عي  مقره   الك ئن 

امللكي  الجيش  ش ضع   ( ضقم  الشقة 

واملسجلة ب لسج2 التج ضي ب ملحكمة 

ر)09)  ضقم  تحت  بف س،  التج ض0ة 

االخذ مع  السنديك  مقترح  وفق 

 بعي8 االعتب ض ت ض0خ بدب سر0 8 تنفيذ 

صدوض  بعد  سنة  وذلك  املخطط 

سنوات   10 مدى  على  الحكم  هذا 

محسن  االست ذ  على  وب البق ء 

بولعيو8 ق ضي  منتدب  واالست ذ عبد 

على  واالبق ء  له  ن ئب   بنعدو  الق دض 

السيد عبد العز0ز العبودي سنديك  

واستئن ف سر0 8 الفوائد ابتداء من 

ت ض0خ الحكم وشمول الحكم ب لنف ذ 

امتي ز0ة  املص ض0ف  وجع2  املعج2 

وضفض ب قي الطلب.
عن ضئيس كت بة الربط.

6

املحكمة التج ض0ة بف س

ملف البيع ضقم : ))0)/09

حس ب ضقم : ر0)8

مر0م  ذة.  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

ق سيمي املوثقة بف س بت ض0خ ) فبراير 

فبراير   11 بت ض0خ  واملسج2   (0((

.(0((

الب ئع : 

 C87781ر محسن  مش ط 

طه  ش ضع   ،8( فيال  ف س  الس كن 

حسي8، حي القدس، م.ج.

املشتري : 

تحيفة محمد C8(8889 الس كن 

ف س 5 زنقة األضجوا8، شقة 8 ش ضع 

ابن االثير ؛

تحيفة نجيب C586565 الس كن 

)ب تجزئة ض0 ض الز0توني، طر0ق عي8 

الشقف، ف س.

)96)ر  ضقم  تج ضي  بص2  بيع 

ر1 قس ض0ة توفيق  6 ضقم  الك ئن ب : 

قدضه  بثمن  ف س  املر0نيي8،  من هللا 

00000) دضهم. 

بج2  داخ2  التعرض ت  وتقب2 

خمسة عشر يوم  من ت ض0خ النشرة 

الث نية ب لجر0دة الرسمية.

االعال8 األول
عن ضئيس كت بة الربط

98 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السج2 التج ضي

ملف عدد 06-))0)
حس ب خصو�صي : 018رم

تقديم بص2 تج ضي كحصة في شركة
بمقت�صى عقد التقديم والق نو8 
الحصص،  مراقب  وتقر0ر  األس �صي 

قدمت السيدات :
الح ملة  السعدية  ب يش   -  1
ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 
ب لسج2  واملسجلة   J278839

التج ضي ب ك دير تحت ضقم 76076 ؛
ب يش زاينة الح ملة لبط قة    -  (
 JB119683 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
ب ك دير  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 

تحت ضقم 76080 ؛
ب يش ي منة الح ملة لبط قة    - ر 
 JB282361 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
ب ك دير  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 

تحت ضقم 76088 ؛
8 -  ب يش ف طمة الح ملة لبط قة 
 JB177946 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
ب ك دير  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 

تحت ضقم 76078 ؛
ب يش ضقية الح ملة لبط قة    -  5
 JB94318 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
ب ك دير  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 

تحت ضقم 76086 ؛
6 -  ب يش الزهرة الح ملة لبط قة 
 J289534 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
ب ك دير  التج ضي  ب لسج2  واملسجلة 

تحت ضقم )7608 ؛
بمركز  الك ئن  التج ضي  األص2 
خميس بيت اعميرة شتوكة ايت ب ه ، 
»تمونت  كحصة في الشركة املدعوة 
 TAMOUNT« ش.د.م.م«  ب يش 

.»BAICH sarl
وبذلك فإ8 ضئيس مصلحة كت بة 
ب8  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 
ضبط  بمكتب  تسج2  التعرض ت 
املحكمة التج ض0ة بأك دير داخ2 بج2 
الخمسة عشرة (15) املوالية  للنشرة 
 108 و   88 ر8،  الث نية طبق  للمواد 

من مدونة التج ضة.
االعال8 األول

تحت جميع التحفظ ت

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

11 مكرر

املحكمة التج ض0ة بأك دير
مكتب السج2 التج ضي

ملف عدد 07-))0)
حس ب خصو�صي : 056ر

RAI63600879MA
تفو0ت بص2 تج ضي

األص2  شراء  عقد  بمقت�صى 
بت ض0خ  املرمن  العدلي  التج ضي 
ر15  عدد  تحت   (0(( ر) فبراير 
ب عت   61 ضقم  األمالك  بسج2 
علي  ايت  ع ئشة  السيدة  بموجبه 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 
ب لسج2  واملسجلة   ،J293157 ضقم 
88ر89  ضقم  تحت  ب ك دير  التج ضي 
التج ضي  األص2  عن صر  جميع 
بزنقة  الك ئن  املح2  على  املؤسس 
مكن س ضقم 8)1 مكرض الحي الصن عي 
مدينة اك دير، لف ئدة السيدة فتيحة 
التعر0ف  لبط قة  الح ملة  ايدحمو 
بثمن   JB360465 ضقم  الوطنية 

إجم لي قدضه 115000.00 دضهم.
وبذلك فإ8 ضئيسة مصلحة كت بة 
ب8  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 
ضبط  بمكتب  تسج2  التعرض ت 
املحكمة التج ض0ة بأك دير داخ2 بج2 
الخمسة عشرة (15) املوالية  للنشرة 
مدونة  من   88 للمواد  طبق   الث نية 

التج ضة.
االعال8 األول

تحت جميع التحفظ ت
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

12 مكرر

املحكمة التج ض0ة بأك دير
ملف ضقم : 08-))0)

حس ب خصو�صي : 066ر م
هبة نصيب من بص2 تج ضي

بمكتب  املحرض  العقد  بمقت�صى 
وضضوا8  بنليم ني  محمد  العدال8 
ببو املجد املنتصب 8 للتوثيق بدائرة 
بأك دير  االستئن ف  محكمة  نفوذ 
االبتدائية  املحكمة  توثيق  قسم 
ب نزك 8، املسج2 بسج2 األمالك ضقم 
95 بت ض0خ 8) فبراير ))0) واملرمن 

تحت ضقم 8ر8 صحيفة 99).

الحسي8  السيد  بموجبه،  وهب 

والح م2   19(7 سنة  املزداد  العود 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

J45899، لحفيديه ابن  ابنه املرحوم 

زكر0 ء  وهم   العود  إبراهيم  ب هلل 

بغسطس  0ر  بت ض0خ  املزداد  العود 

بت ض0خ املزدادة  العود  وس ضة   ر01) 

بينهم   من صفة   (018 فبراير  ر) 

كري  ف طمة  والدتهم   لهم   الح ئزة 

 1980 بغسطس   (0 بت ض0خ  املزدادة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  والح ملة 

جميع نصيبه املقدض   J355033 ضقم 

سهم    7( سهم  من مجموع   1( ب 

ب ملنطقة  الك ئن  التج ضي  األص2  في 

مركب   BALEMERAIE السي حية 

املوك ض ضقم ر1 مكرض بك دير.

وبذلك فإ8 ضئيس مصلحة كت بة 

ب8  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 

ضبط  بمكتب  تسج2  التعرض ت 

املحكمة التج ض0ة بأك دير داخ2 بج2 

املوالية   (15) يوم   عشر  الخمسة 

من   88 الث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة التج ضة.

االعال8 األول
ضئيس مصلحة كت بة الربط

13 مكرر

  املحكمة  االبتدائية بالعيون
بيع األص2 التج ضي 

بت ض0خ  عرفي  عقد  بموجب 

ب ع السيد محمد   ،(0(( 16 م ضس 

لبط قة  الح ملة  بلع لم  يحريه 

 SH94937 عدد  الوطنية  التعر0ف 

الح ملة  الشويعر  به ه   للسيد 

 SH133443 للتعر0ف الوطنية عدد 

عدد  تج ضي  سج2  على  واملتوفر 

التج ضي  األص2  ك فة   ،RC95968

املواز0ن  زنقة   88 ضقم  ب  املستغ2 

ضقم  تحت  العيو8  السعد  بم  ش ضع 

RC85730 من السج2 التحليلي عدد 

)))) من السج2 الترتيبي.

فعلى دائني الب ئع املذكوض بعاله ب8 
يتقدموا بتعرض تهم إلى قسم السج2 
التج ضي ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو8 
من ت ض0خ نشر االعال8 األول و0نتهي في 
نشر  من  عشر  (الخ مس   15 اليوم 

اإلعال8 الث ني).
االعال8 األول

ضئيس مصلح كت بة الربط

 4 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم

ملف )/))0)
حس ب خصو�صي ضقم : 8880

إشه ض بيع بص2 تج ضي
كت بة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
العقد  بمقت�صى  إنه  ق سم  بسيدي 
 (1 و   18 بت ض0خ  املحرض   الرسمي 
و ر ))0) من طرف األست ذ ضضوا8 
ق سم،  بسيدي  موثق  حدو  ايت 
الرحم 8  عبد  العالمي  السيد  ب ع 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
 STE HUILERIE لف ئدة W4875 ضقم
 NOUVELLE GENRATION SARL
السيد  الق نوني8  ممثليه   بواسطة 
لبط قة  الح م2  الج بري  مجيد 
 81108 التعر0ف الوطنية ضقم ج.8. 
والسيد ق يدي خ لد الح م2 لبط قة 
التعر0ف الوطنية ضقم ج.ك. )770).
املسج2  التج ضي  األص2  جميع 
800)ر  ضقم  التج ضي  ب لسج2 
ق سم  بسيدي  االبتدائية  ب ملحكمة 
وهو عب ضة عن معصرة ك ئنة بسيدي 
الح ج  طر0ق  الصن عي  الحي  ق سم 

العربي ضقم 7ر1.
وعليه فعلى دائني الب ئع املذكوض 
بعاله ب8 يتقدموا بتعرض تهم داخ2 
يوم   عشرة  خمسة  بقص ه  بج2 
للق نو8  طبق   الث نية  النشرة  بعد 
السج2  مكتب  الربط  كت بة  إلى 
التج ضي ب ملحكمة االبتدائية بسيدي 

ق سم.
االعال8 األول

17 مكرر
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املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سج2 تج ضي ضقم : 78)

ملف بيع ضقم : )0/))0)
إعال8 عن بيع بص2 تج ضي

الث بت  العرفي  العقد  بمقت�صى 
))0) واملسج2  15 م ضس  الت ض0خ في 
السيد  ب ع   (0(( م ضس   16 بت ض0خ 
محمد جالم الح م2 لبط قة التعر0ف 
: نوض  : EB4653 للسيد  الوطنية ضقم 
الدين اثن 8 الح م2 لبط قة التعر0ف 

الوطنية ضقم :
جميع األص2 الك ئن   EB140473
امنت نوت  اداض  انزضا8 حي  بئر  بش ضع 
االبتدائية  ب ملحكمة  واملقيد 
 1990 ببر20   1( بت ض0خ  بإيمنت نوت 
تحت ضقم 78) من السج2 اإلير حي.

بثمن قدضه 00.000) دضهم.
بعاله  املذكوض  الب ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ب8 
السج2 التج ضي ب ملحكمة االبتدائية 
من  يبتدئ  بج2  داخ2  ب يمنت نوت 
في  و0نتهي  األول  اإلعال8  نشر  ت ض0خ 
اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعال8 

الث ني.
االعال8 األول

ضئيس مصلحة كت بة الربط

18 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
بن صالح

ملف ضقم : 08/))0)
إعال8 عن تقديم بص2 تج ضي 

كحصة في شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�صى 
 (0(( فبراير   8 بت ض0خ  اإلمر ء 
واملسج2 بت ض0خ 8 فبراير ))0) بإداضة  
التسجي2 ب لفقيه بن ص لح والعقد 
بت ض0خ االمر ء  املصحح   امللحق 
))0) ق م السيد الحبيب  8) فبراير 
النوحي الح م2 للبط قة الوطنية ضقم 
الس كن بر0 ض السالم   I1(7(0(  :
مالل،  بني   111 الرقم   18 بلوك 
 PHARMACIE SIDI AISSA : لشركة
املسؤولية  ذات  شركة   ،SARL AU
في الوحيد  الشر0ك  ذات  املحدودة 

 طوض التأسيس، مقره  سيدي عي�صى 
سوق السبت جميع األص2 التج ضي 
ب ملحكمة  التج ضي  ب لسج2  املقيد 
تحت  ص لح  بن  ب لفقيه  االبتدائية 
امل دية  عن صره  بجميع  )ر8   : ضقم 
 : بثمن قدضه  والتي قومت  واملعنو0ة 

11.)رر.0ر8 دضهم.
فعلى دائني مقدم األص2 التج ضي 
املذكوض بعاله ب8 يتقدموا بتعرض تهم   
إلى قسم السج2 التج ضي ب ملحكمة 
داخ2  بن ص لح  ب لفقيه  االبتدائية 
اإلعال8  نشر  ت ض0خ  من  يبتدئ  بج2 
األول و0نتهي في اليوم الخ مس عشر 

من نشر اإلعال8 الث ني.
االعال8 األول

ضئيس مصلحة كت بة الربط

19 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالقنيطرة
عدد : 2022/05

حس ب خصو�صي عدد : ر868)
ملف إشه ض تن زل عن النصف

 من األص2 التج ضي 
حرض  عرفي  عقد  بمقت�صى 

ب لقنيطرة بت ض0خ ر م ضس ))0).
 AHMED السيد   : تن زل 
 ECHCHANAA, MAROCAIN CIN
H179365، عن النصف من األص2 
الوف ء  تجزئة   : ب  الك ئن  التج ضي 
واملقيد  القنيطرة،   1991 ضقم   1
املحكمة  لدى  التج ضي  ب لسج2 
ضقم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 
88)85، والذي تم تقديره ب 15000 

دضهم.
 ABDEL السيد   : لف ئدة ك2 من 
 JEBAR KERROUM MAROCAIN
الب ئع  فعلى دائني   ،CIN G290236
املذكوض بعاله ب8 يتقدموا بتعرضهم 
ب لقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
15 يوم  ابتداء من ت ض0خ  داخ2 بج2 
88 من  النشرة الث نية طبق  للفص2 

مدونة التج ضة. 
ضئيس مصلح كت بة الربط

االعال8 األول
كوثر الش وي

منتدبة قر ئية من الدضجة الث نية

 90 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السج2 التج ضي

الرقم التحليلي : 78رر1
تقديم بص2 تج ضي حصة في شركة

حس ب ضقم 9ر111 م
ملف التقديم ضقم 1/))0)

نحن ضئيس مصلحة كت بة الربط 
بخر0بكة،  االبتدائية  ب ملحكمة 
تطبيق  ملتقري ت الفص2 ر8 و108 
ضقم  الق نو8  التج ضة،  مدونة  من 

15.95 نعلن م  يلي :
في  مؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
على  مص دق   ،(0(1 ديسمبر   (
طرف  من  بطرافه  توقيع  صحة 
السلط ت املختصة بت ض0خ ) ديسمبر 
قدم السيد كر0م ازهوضات،   ،(0(1
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 
التج ضي  األص2   ،Q228924 ضقم 
 ( الصخوض  حي   50 برقم  الك ئن 
العجالت  لبيع  مخصص  خر0بكة 
مسج2 ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 
حيث تم تقو0م هذا األص2  78رر1 
التج ضي في مبلغ 105.598,10 دضهم 
حسب تقر0ر مراقب الحصص وذلك 
 PNEUMATICI« شركة  لف ئدة 
ش.ذ.م.م بشر0ك وحيد   »TORINO
تحت  التج ضي  ب لسج2   مسجلة 

ضقم 5ر78.
تسج2  التعرض ت  فإ8  وعليه 
املحكمة  بهذه  الربط  بمكتب 
بخر0بكة  التج ضي)  السج2  (مكتب 
داخ2 بج2 بقص ه خمسة عشر (15) 

يوم  بعد النشر الث ني.
االعال8 األول

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 01/))0)

حس ب خصو�صي : 11119
بيع بص2 تج ضي

يعلن ضئيس مصلحة كت بة الربط 
بنه  ب ملحمدية  االبتدائية  ب ملحكمة 
بت ض0خ ببرم  توثيقي  عقد   بمقت�صى 
بت ض0خ وسج2   (0(( م ضس   11  

 )) م ضس ))0) ب ملحمدية تم تفو0ت 
األص2 التج ضي املوجودة ب ملحمدية 
واملسج2  القصبة   9 الزنقة   7 ضقم 
ب لسج2 التج ضي تحت ضقم 15916، 
مرزاق  املصطفى  السيد  طرف  من 
 ،BE647234 ضقم  الوطنية  بط قته 
تجزئة األم 8   85 الق طن ب ملحمدية 
عبد  لف ئدة   ،( الشقة   1 ط بق 
ضقم  الوطنية  بط قته  مرزاق  الغ ني 
إق مة  ب لسع دة  الق طن   T188878
نخي2 عم ضة P1 الشقة )C املحمدية، 
00.000ر  إجم لي قدضه  بثمن  وذلك 

دضهم.
التعرض ت  جميع  فإ8  وعليه 
يجب ب8 تقدم إلى كت بة ضبط هذه 
من  يوم    15 بج2  داخ2  املحكمة 

ت ض0خ النشرة الث نية.
االعال8 األول

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية لبوملان 
بميسور

ملف البيع ضقم : 01/))0)
حس ب ضقم : رر19

بيع بص2 تج ضي
م ضس   18 عرفي  عقد  بمقت�صى 
م ضس   15 بت ض0خ  واملسج2   (0((

: (0((
ضقم  الكبير  الحديب   : الب ئع 
 ،F305620 الوطنية  البط قة 
الس كن بزنقة السع دة حي بئر انزضا8 

ميسوض.
كر0م  الفتح  شركة   : املشتري 
 STE« ش.م.م ذات الشر0ك الوحيد 
 ،AL FATH CREME SARL AU
مقره  االجتم عي حي بئر انزضا8 ضقم 

689 ميسوض.
بيع بص2 تج ضي :

األص2 التج ي ضقم 906)، الك ئن 
ميسوض،  اسم عي2  موالي  بش ضع 

بثمن قدضه 100.000 دضهم.
بج2  داخ2  التعرض ت  وتقب2 
خمسة عشر يوم  من ت ض0خ النشرة 

الث نية ب لجر0دة الرسمية.
االعال8 األول

ضئيس مصلحة كت بة الربط

103 مكرر
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املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السج2 التج ضي
ملف ضقم : ر0/))0)

حس ب ضقم : 678
إشه ض تن زل عن بص2 تج ضي

ب لتن زل  عرفي  إشه د  بمقت�صى 
واملودع   1998 سبتمبر   6 في  مؤضخ 
بكت بة الربط بت ض0خ ر م ضس ))0).
تن زل السيد عمر بنشرك الح م2 

.J22115 لبط قة التعر0ف الوطنية
البنه السيد احمد بنشرك الح م2 
.J212061 لبط قة التعر0ف الوطنية
على  املنصب  التج ضي  األص2 
املح2 املستغ2 كمحلبة الك ئن بش ضع 
املسج2  ملول.  ايت  بيوكرى  طر0ق 
املحكمة  لدى  التج ضي  ب لسج2 
 8706 ضقم  تحت  ب نزك 8  االبتدائية 

ب لسج2 التحليلي.
ضئيس  السيد  يعلن  عليه  وبن ء 
ذي  لك2  الربط  كت بة  مصلحة 
مصلحة ب8 التعرض ت على التفو0ت 
هذه  ضبط  بكت بة  تودع  املذكوض 
15 يوم   املحكمة داخ2 بج2 بقص ه 
للم دة  الث نية طبق   للنشرة  املوالية 

88 من مدونة التج ضة.
النشرة الث نية 

ضئيس مصلحة كت بة الربط

محمد العسري

91 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف ضقم : )1/))0)
حس ب ضقم : 11655

تفو0ت بو بيع بو هبة بص2 تج ضي
 EL FATTAMI AICHA فوت 
 Qu ب لن ضوض  الق طنة   CIN I9284

.sonasid n 86 selouane
 BOUHAJRA SALIMA إلى 
ب لن ضوض  الق طنة   CIN S548778
 35 Etage 1 Lotissement El
التج ضي  األص2  مجموع   Waha 1
 16 Bis Rue Sebta Qt : املوجود ب 
 Administratif Beni Mellal Au
طبيعي  شخص   Tpi Beni Mellal
واملسج2 ب لسج2 التج ضي ببني مالل 

تحت ضقم : 850ر).

تسج2  التعرض ت  فإ8  وبذلك 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
(مكتب السج2 التج ضي) داخ2 بج2 
خمسة عشر يوم  املوالي للنشرة األولى 

والث نية.
االعال8 األول

20 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم بص2 تج ضي حصة في شركة

ملف ضقم : 10/))0)
حس ب ضقم : 08ر11

من  منجز  ضسمي  تقر0ر  بمقت�صى 
بوش مة  الحيسوبي  الخبير  طرف 
احمد ب لداض البير ء 5) ين ير ))0).
الشرق وي  السيد  قدم  فقد 
التعر0ف  لبط قة  الح م2  عص م 
بت ض0خ  واملسج2   I888095 الوطنية 
جميع  مالل  ببني   (0(( فبراير   16
عب ضة  هو  الذي  التج ض0ة  األصول 
 10 عن بيع املالبس األول الك ئن ب 
ش ضع شوقي حي الصف  بني   1 بلوك 
إق مة عز0زة   (9 الث ني الك ئن  مالل، 
بني مالل والث لث إق مة عز0ز الرقم 
بني مالل  5 ش ضع املتنبي حي الصف ء 
تحت  التج ضي  السج2  في  املسجلة 
الشركة  في  كحصة  6ر191  ضقم 
 STE A.I.ELEGANCE SARL املدعوة
AU في طوض اإلنش ء في شخص ممثله  

الق نوني، ضبسم له  91.000ر دضهم.
بعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السج2  بمكتب  تعرض تهم  وضع 
ببني  االبتدائية  ب ملحكمة  التج ضي 
يتج وز خمسة  بج2 ال  داخ2  مالل 

عشر يوم  املوالية للنشرة الث نية.
النشرة الث نية

عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

92 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تفو0ت بو بيع بو هبة بص2 تج ضي 

ملف ضقم : ))0)/11
حس ب ضقم : 11801

فوت :
 WAZAHROU ABDELLAH
 C.I.N I221032 Demeuant à
Taroudant : DR YDNTE TISFANE

إلى :
 WAZAHROU WAFAA C.I.N
  I695505 Demeuant à Taroudant

.HAY EL MASSIRA 2 BLOC N75
املوجود  التج ضي  األص2  مجموع 

ب :
 PERSONNE PHYSIQUE 13
 BIS BD HASSAN II ADARISSA,

.Beni Mellal AuTPI Beni Mellal
ب  التج ضي  ب لسج2  واملسج2 

Beni Mellal تحت ضقم : 86)7).
تسج2  التعرض ت  فإ8  وبذلك 
التج ض0ة  ب ملحكمة  الربط  بمكتب 
(مكتب السج2 التج ضي) داخ2 بج2 
خمسة عشر يوم  املوالي للنشرة األولى 

والث نية.
النشرة الث نية

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة الربط
مكتب السج2 التج ضي

إعال8 عن تن زل عن نصف األص2 
التج ضي

إ8 ضئيس مصلحة كت بة الربط 
ب ملحكمة االبتدائية بتطوا8.

تطبيق  ملقتري ت الفص2 ر8 من 
مدونة التج ضة الق نو8 ضقم 19.95.

عرفي  عقد  بمقت�صى  بنه  يعلن 

 املؤضخ بت ض0خ 18 ين ير 0)0) واملسج2 

والتمبر  التسجي2  مكتب  بسج2 

 8605 بسج2 اإليداع ضقم  بتطوا8، 

فبراير   11 بت ض0خ   6(66 وص2 عدد 

مراد،  املدني  السيد  تن زل   ،(0(0

التعر0ف  لبط قة  الح م2  املغربي، 

عن نصف   L103145 الوطنية ضقم 

للمح2  التج ضي  األص2  من   (%50(

الواقع بش ضع الح جب ضقم 161/157 

لوازم  لبيع  واملخصص  تطوا8، 

واملقيد ب لسج2  (الخردة)،  الخي طة 

التج ضي ب ملحكمة االبتدائية بتطوا8 

تحت ضقم 85506.

ز0د،  املدني  السيد  لف ئدة  وذلك 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  املغربي، 

.L557000 الوطنية ضقم

بمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

السج2 التج ضي ب ملحكمة االبتدائية 

يوم  من   15 بتطوا8 وذلك إلى غ ية 

صدوض اإلعال8 الث ني.

النشرة الث نية

ضئيس مصلحة كت بة الربط

190 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبة السج2 التج ضي

إعال8 عن تفو0ت حقوق الكراء

ملف تفو0ت ضقم : )0/))0)

يعلن ضئيس مصلحة كت بة الربط 

ب ملحكمة االبتدائية بجرسيف.

بت ض0خ  توثيقي  عقد  بموجب  بنه 

ف تح فبراير ))0) مسج2 بجرسيف 

 (765 د.و   (0(( فبراير  ر   في 

التوثيقي  ب مللحق  وكذلك  15ر  ا.س 

مسج2   (0(( فبراير   8 بت ض0خ 

 (0(( فبراير   18 في   بجرسيف 

تفو0ت  تم  80ر  ا.س  895ر  د.و 

السيد  طرف  من  الكراء  حقوق 

الحسي8 محيمدا8 والسيد نوض الدين 

الرمر ني  امحمد  لف ئدة  الشرادي 

والسيد مصطفى الرمر ني من صفة 

بينهم واملعرفي8 في العقد واملؤسسة 

بزاو0ة  الك ئن  التج ضي  املح2  على 

املق ومة  وش ضع  هللا  عبد  بن  عالل 

جرسيف واملسج2 ب لسج2 التج ضي 

بجرسيف تحت الرقمي8 االير حيي8 

قدضه  بثمن  وذلك  و850)  78)ر 

860.000 دضهم مع حصول اإلبراء في 

العقد.

بمصلحة  التعرض ت  وستقب2 

السج2 التج ضي ب ملحكمة االبتدائية 

بجرسيف إلى غ ية 15 يوم  من صدوض 

النشرة الث نية طبق  ملقتري ت امل دة 

88 من مدونة التج ضة.

النشرة الث نية

ضئيس مصلحة كت بة الربط

191 مكرر
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املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

بيع بص2 تج ضي
 ر0/))0)

حس ب ضقم 90ر7
كت بة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
بقلعة  االبتدائية  ب ملحكمة  الربط 
السراغنة بنه بمقت�صى عقد توثيقي 
 ،(0(1 بغسطس   (8 في  مؤضخ 
 (0(( م ضس   7 بت ض0خ  ومسج2 
ب ع السيد محمد  بقلعة السراغنة، 
خرا�صي االدضي�صي الس كن ب اسيف 
س ضقم ر9 مراكش، الح م2 لبط قة 
 BH96789 ضقم  الوطنية  التعر0ف 
الس كن  هالل  ببو  محمد  للسيد 
قلعة   (10 ضقم   1 عواطف  بحي 
السراغنة، الح م2 لبط قة التعر0ف 
األص2   ،Y418091 ضقم  الوطنية 
ضقم   01 التج ضي الك ئن بحي النخلة 
املخصص  السراغنة  قلعة  ر158 
 PHARMACIE« لصيدلية تحت اسم
امل دية  عن صره  بجميع   »KAWTAR
واملعنو0ة واملسج2 ب لسج2 التج ضي 
7776 بثمن  بهذه املحكمة تحت ضقم 

إجم لي قدضه 500.000 دضهم.
تسج2  التعرض ت  فإ8  وبذلك 
بمكتب الربط ب ملحكمة االبتدائية 
بقلعة السراغنة داخ2 بج2 15 يوم  

املوالية للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

 ضئيس مصلحة كت بة الربط

197 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
ملف ضقم : 5/))0)

حس ب 18)5

تقديم بص2 تج ضي كحصة في شركة

(النشرة األولى)

في املؤضخ  العقد   بمقت�صى 

قدم السيد كر0مي   (0(( م ضس   18

ك فة   JE273842 جم ل وطنيته ضقم 

 HOTEL TIZNIT التج ضي  األص2 

MAURITANIA الذي يملكه والك ئن 

واملقيد  تيزنيت  بيرانزضا8  بش ضع 

املحكمة  لدى  التج ضي  ب لسج2 

االبتدائية بتيزنيت تحت ضقم )195) 

واملعنو0ة  امل دية  عن صره  بجميع 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  كحصة 

 STE JK وحيد  بشر0ك  املحدودة 

 : والذي قدض ب   HOUSE SARL AU

5.100.000 دضهم.

تسج2  التعرض ت  فإ8  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

بتيزنيت داخ2 بج2 الخمسة عشرة 

الث نية  للنشرة  املوالية   (15) يوم  

طبق  للم دة 88 من مدونة التج ضة.

تحت جميع التحفظ ت

النشرة الث نية
عن ضئيس مصلحة كت بة الربط

إمر ء : سعيد بقشوش

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف ضقم : 07/))0)

حس ب ضقم : )5ر15

بيع بص2 تج ضي
بت ض0خ عرفي  عقد   بمقت�صى 

الر0 حي  السيد  ب ع   (0(( ين ير   5

ضقم  ب.ت.و.  ل  الح م2  شكوك 

قط ف  سعيد  للسيد   F1997259

الح م2 ل ب.ت.و. XA70877 األص2 

 8995( التج ضي املسج2 تحت ضقم 

ب لخميس ت  االبتدائية  ب ملحكمة 

والك ئن 1ر5 ش ضع محمد الزضقطوني 

حي الفرح الخميس ت واملستغ2 ألج2 

بجميع  مخبزة تقليدية إلنت ج الخبز، 

واملقدض  واملعنو0ة  امل دية  عن صره 

بثمن 50000 دضهم.

لذلك فإ8 جميع التعرض ت يجب 

ب ملحكمة  الربط  بكت بة  ب8 توضع 

بج2  داخ2  ب لخميس ت  االبتدائية 

ت ض0خ صدوض  من  يوم   خمسة عشر 

النشرة الث نية.

النشرة الث نية 

ضئيس مصلحة كت بة الربط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات

إضس ل ضقم : )58/))0)

بيع بص2 تج ضي

يعلن ضئيس مصلحة كت بة الربط 

بنه  بوضزازات  االبتدائية  ب ملحكمة 

م ي   (1 بمقت�صى عقد محرض بت ض0خ 

بت ض0خ  بوضزازات  ومسج2   ،(019

عبد  السيد  فوت   (0(( م ضس  ر 

الحميد غ شة للسيد عز0ز لحميدي، 

لبيع  املعد  التج ضي  األص2  جميع 

 : ب  والك ئن  ب لتقسيط،  املالبس 

بوضزازات،  الس دس  محمد  ش ضع 

بهذه  التج ضي  ب لسج2  واملسج2 

وذلك   ،1580(  : املحكمة تحت ضقم 

بجميع عن صره امل دية واملعنو0ة.

وبن ء عليه فإ8 جميع التعرض ت 

تقدم لكت بة الربط بهذه املحكمة 

يوم  املوالية للنشرة   15 داخ2 بج2 

الث نية.

النشرة الث نية 

90 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

املرجع : تغيير الشك2 الق نوني

ملف ضقم : ))0)/10

ضقم السج2 التج ضي : )87ر8

بيع بص2 تج ضي
التج ضي  األص2  بيع  لعقد  تبع  

من السيد يوسف بنعيشة، الح ملة 

 ،AB344079 التعر0ف ضقم  لبط قة 

برقم  والس كن  الجنسية،  مغربي 

زنقة الكوفة الط بق األول ش ضع   (8

الس قية الحمراء بط نة سال.

الح م2  علي،  منق ض  السيد  إلى 

ضقم  الوطنية  التعر0ف  لبط قة 

سعيد  بتجزئة  والس كن   B73720

حجي ضقم 786 طر0ق القنيطرة، سال، 

ذي املواصف ت الت لية :

زنقة الكوفة ضقم الداض   : العنوا8 

8) الكراج ضقم ) مكرض بط نة سال.

 : التج ضي  األص2  بيع  قيمة 

00.000) دضهم.

مكون ت األص2 التج ضي :

الزب ئن والسمعة التج ض0ة.

اإلسم التج ضي وعنوا8 املح2.

الحق في الكراء.

يتطلبه   التي  واللوازم  املعدات 

النش ط التج ضي.

بت ض0خ  مؤضخ  كراء  لعقد  وتبع  

تسجي2  ت ض0خ   ،(015 بكتوبر  ف تح 

 RE: 27/08 - (0(( العقد : 8 فبراير

.OR: 2729

تقب2  التعرض ت  فإ8  وعليه 

االبتدائية  ب ملحكمة  الربط  بكت بة 

يوم  من ت ض0خ   15 بسال داخ2 بج2 

النشرة الث نية.

النشرة الث نية

195 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جن ئي ضقم 610/898)/1)0)

ملخص الحكم بو القراض
االسم الع ئلي : القلوبي.

االسم الشخ�صي : عبد الحق.
ابن : بنس لم وبمه : خديجة.

 1985 ببر20   15  : بت ض0خ  املولود 
بت ون ت.

الس كن : حي اسط ض، ت ون ت.
حكم عليه بت ض0خ 18 فبراير ))0) 

من طرف غرفة الجن ي ت بف س.
من بج2 : جنحة ترو0ج املخدضات 
بج2  ومن  للغير  استعم له   وتسهي2 
ب لتعدد  املوصوفة  السرقة  جن ية 
الق نو8  من   510 للفص2  طبق  
التكييف  إع دة  بعد  الجن ئي 
(5) سنوات حبس   ومع قبته بخمس 
في  واإلجب ض  الص ئر  وتحميله  ن فذا 

األدنى.
الرئيس 

      ممث2 الني بة الع مة
ك تب الربط

76
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محكمة االستئن ف بف س

ملف جن ئي ضقم 609/159)/1)0)

ملخص الحكم بو القراض

االسم الع ئلي : صغير.

االسم الشخ�صي : عبد الوه ب.

خديجة بنت   : احمد وبمه   : ابن 

عبد الرحم 8.

 196( نوفمبر   15  : املولود بت ض0خ 

بف س.

الس كن : برقم 8 اإلم م الجو0ني، 

الشقة 9، املدينة الجديدة ف س.

حكم عليه بت ض0خ ر1 ديسمبر 1)0) 

من طرف غرفة الجن ي ت بف س.

من بج2 : جن ية التزو0ر في محرض 

بخمس  ذلك  عن  ومع قبته  ضسمي 

(5) سجن  ن فذا وبراءته من  سنوات 

ب قي املنسوب إليه.
الرئيس  

     ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط

77

محكمة االستئن ف بف س

ملف جن ئي ضقم : 7/ر61)/))0)

ملخص الحكم بو القراض

االسم الع ئلي : مليخ.

االسم الشخ�صي : بيوب.

ابن : الته مي وبمه : ف طمة الدغري 

بنت عبد الكبير.

املولود بت ض0خ 18 م ي 005).

الس كن : حي املسيرة القر0ة املركز 

عم لة إقليم ت ون ت.

حكم عليه بت ض0خ 1) فبراير ))0) 

من طرف غرفة الجن ي ت بف س.

جن ية التغر0ر بق صر   : من بج2 

وهتك عرضه  ب لعنف.

ومع قبته عن ذلك بسنة واحدة 

)01) حسب  موقوف التنفيذ وتحميله 

الص ئر دو8 إجب ض.
الرئيس  

     ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط

104

محكمة االستئن ف بف س

ملف جن ئي ضقم : 98)/681)/1)0)

ملخص الحكم بو القراض

االسم الع ئلي : الش بي.

االسم الشخ�صي : ض�صى.

ابن : الحسن وبمه : ف طمة.

 1987 ين ير  ف تح  بت ض0خ  املولود 

بف س.

جن 8 موالي إسم عي2   : الس كن 

زنقة ) ضقم الداض 18 ف س.

حكم عليه بت ض0خ 1) فبراير ))0) 

من طرف غرفة الجن ي ت بف س.

من بج2 : جر0متي التغر0ر بق صر 

وهتك عرضه  بدو8 عنف نتج عنه 

افتر ضه .

ومع قبته عن ذلك بسنتي8 اثنتي8 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حسب  

الص ئر واإلجب ض في األدنى.
الرئيس   

    ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط
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محكمة االستئن ف  بف س

ملف جن ئي ضقم 9/100ر6)/))0)

ملخص الحكم بو القراض
االسم الع ئلي : ش كيري.

االسم الشخ�صي : بنوض.

ابن : عز0ز، وبمه : ضقية بنت حسن.

املولود بت ض0خ 1998 بميسوض.

الس كن : حي النج ح ميسوض.

حكم عليه بت ض0خ 1) فبراير ))0) 

من طرف غرفة الجن ي ت بف س،

طبق   الفس د  جن ية  بج2  من 

الجن ئي  الق نو8  من   890 للفص2 

بعد إع دة التكييف.

اثني8  بشهر0ن  ذلك  عن  ومع قبته 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبس  

الص ئر بواسطة واالجب ض في األدنى.
الرئيس

ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط
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محكمة االستئن ف  بف س

ملف جن ئي ضقم 6/ر61)/))0)

ملخص الحكم بو القراض
االسم الع ئلي : الصغيري.

االسم الشخ�صي : يونس.

بنت  ن دية   : وبمه  سعيد،   : ابن 

الجياللي.

ر00)  م ي   (6 بت ض0خ  املولود 

بفر0طسة بأوط ط الح ج ميسوض.

ت نديت بوط ط  ر1  ب   : الس كن 

الح ج.

حكم عليه بت ض0خ 18 فبراير ))0) 

لالحداث  الجن ي ت  من طرف غرفة 

بف س،

بق صرة  التغر0ر  بج2 جنحة  من 

طبق   عنف  بدو8  عرضه   وهتك 

الق نو8  من   475-484 للفصلي8 

الجن ئي بعد بع دة التكييف.

بشهر  بستة  ذلك  عن  ومع قبته 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبس  

الص ئر دو8 اجب ض.
الرئيس

ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط
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محكمة االستئن ف  بف س

 ملف جن ئي استئن في

ضقم ر7)/685)/1)0)

ملخص الحكم بو القراض
االسم الع ئلي : الزاهري.

االسم الشخ�صي : اسم عي2.

سعيدة    : وبمه  بوسرغيني،   : ابن 

بنت بوعزة.

 1999 يونيو   18 بت ض0خ  املولود 

ب والد الطيب.

اوالد  بوعبيد  ب والد   : الس كن 

الطيب احواز ف س.

ديسمبر   6 بت ض0خ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   (0(1

انته ئي   علني   بف س  االستئن فية 

وغي بي ،

بق صر  التغر0ر  جن ية  بج2  من 

وهتك عرضه  بدو8 عنف.

في الشك2 قبول االستئن ف.

في املوضوع : تأييد القراض املستأنف 

الص دض عن غرفة الجن ي ت ملحكمة 

بكتوبر   (8 االستئن ف بف س بت ض0خ 

امللف  في  ر)7  ضقم  تحت   (0(1

الق �صي   2021/2641/131 ضقم 

املنسوب  بج2  من  املتهم  بمؤاخذة 

واحدة   (01) بسنة  ومع قبته  إليه 

والص ئر  وتحميله  ن فذا،  حبس  

واإلجب ض في األدنى.

وبعق2 بمالك املتهم وبق ئه  تحت 

العق2.

وبإشع ض األمالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجر0دة  في  وبنشره 

بمسعى من الني بة الع مة.

وبتعليق الحكم بب ب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس

ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط
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محكمة االستئن ف  بف س

 ملف جن ئي استئن في

ضقم 1ر1/ر68)/1)0)

ملخص الحكم بو القراض
االسم الع ئلي : املن ض2.

االسم الشخ�صي : عشير.

بنت  : ف طمة   وبمه  بوشتى،   : ابن 

دحم 8.

املولود بت ض0خ 5 م ضس ر198 بدواض 

اوالد املعطي.

املعطي  اوالد  بدواض   : الس كن 

العج جرة موالي يعقوب ف س.

ديسمبر   (0 بت ض0خ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   (0(1

انته ئي   علني   بف س  االستئن فية 

وغي بي ،

مح ولة  جر0متي  بج2  من 

االغتص ب والررب والجرح.
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 في الشك2 قبول االستئن ف.

في املوضوع : إلغ ء القراض املستأنف 

الص دض عن غرفة الجن ي ت ملحكمة 

نوفمبر   15 االستئن ف بف س بت ض0خ 

في امللف ضقم  ر76  تحت ضقم   (0(1

فيم  ق�صى به من   2021/2639/61

براءة املتهمي8 من بج2 م  نسب إليهم  

والحكم من جديد بإدانتهم  من بج2 

ذلك ومع قبة ك2 واحد منهم  بسنة 

وتحمي2  ن فذا،  حبس    (01) واحدة 

في  واإلجب ض  تر من   الص ئر  املتهمي8 

األدنى.

وبعق2 بمالك املتهم وبق ئه  تحت 

العق2.

وبإشع ض األمالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجر0دة  في  وبنشره 

بمسعى من الني بة الع مة.

وبتعليق الحكم بب ب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس

ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط
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محكمة االستئن ف بف س

 ملف جن ئي استئن في

ضقم 1ر1/ر68)/1)0)

ملخص الحكم بو القراض
االسم الع ئلي : املن ض2.

االسم الشخ�صي : محمد.

بنت  : ف طمة   وبمه  بوشتى،   : ابن 

دحم 8.

اوالد  بدواض  ر198  سنة  املولود 

املعطي.

املعطي  اوالد  بدواض   : الس كن 

العج جرة موالي يعقوب ف س.

ديسمبر   (0 بت ض0خ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   (0(1

انته ئي   علني   بف س  االستئن فية 

وغي بي ،

مح ولة  جر0متي  بج2  من 

االغتص ب والررب والجرح.

في الشك2 قبول االستئن ف.

في املوضوع : إلغ ء القراض املستأنف 

الص دض عن غرفة الجن ي ت ملحكمة 

نوفمبر   15 االستئن ف بف س بت ض0خ 

في امللف ضقم  ر76  تحت ضقم   (0(1

فيم  ق�صى به من   2021/2639/61

براءة املتهمي8 من بج2 م  نسب إليهم  

والحكم من جديد بإدانتهم  من بج2 

ذلك ومع قبة ك2 واحد منهم  بسنة 

وتحمي2  ن فذا،  حبس    (01) واحدة 

في  واإلجب ض  تر من   الص ئر  املتهمي8 

األدنى.

وبعق2 بمالك املتهم وبق ئه  تحت 

العق2.

وبإشع ض األمالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجر0دة  في  وبنشره 

بمسعى من الني بة الع مة.

وبتعليق الحكم بب ب آخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس

ممث2 الني بة الع مة

ك تب الربط

110
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (8 بت ض0خ  ح.ج/2022/518 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

عدد  العق ضي  الرسم  ذي  الفالحي 

بي8  شراكة  اتف قية  وذي   R/8648
حول   والخ ص  الع م  القط عي8 

العق ضات الت بعة مللك الدولة املغربية 

009)  مشروع ضقم  1) يوليو  بت ض0خ 

ب لجم عة  املتواجد   3/052731

الترابية ازغ ض، دائرة سيدي سليم 8، 

من  ابتداء  سليم 8   سيدي  إقليم 

 (0 غ ية  إلى   (0(( ببر20   11 ت ض0خ 

شأ8  في  علني  بحث   (0(( ببر20 

ثقبي8  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

سقي    بج2  من  منهم ،  امل ء  وجلب 

شركة  لف ئدة  هكت ضا  0ر  مس حة 

 LES DOMAINES AL AMINE

ممثله   شخص  في  ممثلة   SARL

العلج  الع لي  عبد  السيد  الق نوني 

الح م2 (ة) لبط قة التعر0ف الوطنية 

.BE610491

21

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (8 بت ض0خ  ح.ج/2022/520 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

عدد  العق ضي  الرسم  ذي  الفالحي 

شراكة  اتف قية  وذي   R/22395

والخ ص  الع م  القط عي8  بي8 

العق ضات الت بعة مللك الدولة  حول  

  (009 شتنبر   17 بت ض0خ  املغربية 

املتواجد  1/052728 ضقم  مشروع 

قي دة  بومعيز،  الترابية  ب لجم عة   
بومعيز، دائرة سيدي سليم 8، إقليم 
ت ض0خ  من  ابتداء  سليم 8   سيدي 
ببر20   (0 إلى غ ية   (0(( ببر20   11
مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((
وجلب  ثقبي8  بإنج ز  الترخيص 
مس حة  بج2 سقي  من  منهم ،  امل ء 
 LES شركة  لف ئدة  هكت ضا  0ر 
 DOMAINES MOUAD SARL
الق نوني  ممثله   شخص  في  ممثلة 
الح م2  العلج  الع لي  عبد  السيد 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  (ة) 

.BE610491
22

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس   (8 بت ض0خ  ح.ج/2022/519 
العق ض0ن  على  الذي سيجرى   (0((
العق ض0ي8  الرسمي8  الفالحيي8 
اتف قية   R/13154 و   R/18679
شركة بي8 القط عي8 الع م والخ ص 
الت بعة مللك الدولة  حول العق ضات  
 (009 شتنبر   17 بت ض0خ  املغربية 
املتواجد   052728/1 ضقم  مشروع 
قي دة  بومعيز،  الترابية  ب لجم عة 
بومعيز، دائرة سيدي سليم 8، إقليم 
ت ض0خ من  ابتداء  سليم 8    سيدي 
ببر20   (0 إلى غ ية   (0(( ببر20   11  
مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((
وجلب  ثقبي8  بإنج ز  الترخيص 
مس حة  بج2 سقي  من  منهم ،  امل ء 
 LES شركة  لف ئدة  هكت ضا  0ر 
 DOMAINES MOUAD SARL
الق نوني  ممثله   شخص  في  ممثلة 
الح م2  العلج  الع لي  عبد  السيد 
الوطنية  التعر0ف  لبط قة  (ة) 

.BE610491
23

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/499 
العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((
العق ضي  الرسم  ذي  كر0مة  املسمى 
بقبيلة  الك ئن   13/87821 عدد 
املتواجد  برج ل  اوالد  دواض  املن صرة 
قي دة  املن صرة،  الترابية  ب لجم عة 
إقليم  بنمنصوض،  دائرة  املن صرة، 
القنيطرة،  ابتداء من ت ض0خ 11 ببر20 
))0) إلى غ ية 1) ببر20 ))0) بحث 
الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 
من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 
هكت ضا   0.08 مس حة  سقي  بج2 
الزضوالي  كر0مة  السيد(ة)  لف ئدة 
الح م2 (ة) لبط قة التعر0ف الوطنية 

.G310836
24

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/307 
القطعة  على  سيجرى  الذي   (0((
األضضية بدواض العميميي8 ذات شه دة 
ديسمبر  ر)  بت ض0خ   80 عدد  إداض0ة 
الترابية  ب لجم عة  املتواجد   (0(1
دائرة  املن صرة،  قي دة  املن صرة، 
ابتداء  إقليم القنيطرة،   بنمنصوض، 
إلى غ ية   (0(( ببر20   11 ت ض0خ  من 
بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (1
مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 
السيد(ة)  لف ئدة  هكت ضا  0ر.0 
معه  ومن  الخير  دلي2  الخط ب 
الح م2 (ة) لبط قة التعر0ف الوطنية 

.G208492
25

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/512 
العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((
الرسم  ذي  شك يم  جغيدض  املسمى 
العق ضي عدد 30/4005 الك ئن بدواض 
 1 اوالد العربي منطقة ضم األضا�صي 
الترابية اضميالت،  ب لجم عة  قسم د 
إقليم  بهت،  دائرة  املخت ض،  قي دة 
بت ض0خ من  ابتداءا  ق سم،   سيدي 
ببر20   (1 إلى غ ية   (0(( ببر20   11
مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((
وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 
مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 
السيد(ة)  لف ئدة  هكت ضا  8)ر1.8 
لبط قة  (ة)  محمد العري�صي الح م2 

.GN11616 التعر0ف الوطنية
26

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/508 
العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((
املسمى بالد وضثة امليلودي بن ادضيس 
وشه دة  8)5ر/ض  عدد  املطلب  ذي 
إداض0ة عدد 55 بت ض0خ ر م ضس ))0) 
املتواجد ب لجم عة الترابية بوالد بن 
حم دي،  بن  بوالد  قي دة  حم دي، 
من  ابتداء  سليم 8،  سيدي  دائرة 
 (1 إلى غ ية   (0(( ببر20   11 بت ض0خ 
شأ8  في  علني  بحث   (0(( ببر20 
مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 
السيد(ة)  لف ئدة  هكت ضا   1(.8158
لبط قة  (ة)  محمد القديري الح م2 

.G85427 التعر0ف الوطنية
27
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/505 
القطعة  على  سيجرى  الذي   (0((
بمزاضع  الك ئنة   الجم عية  الفالحية 
ذات  الذهب  وادي  تع ونية  دواض 
  (0(0 م ضس  ر  عقد وعد بيع بت ض0خ 
املتواجد ب لجم عة الترابية بني كلة، 
إقليم  وزا8،  دائرة  كلة،  بني  قي دة 
ببر20   11 بت ض0خ  من  ابتداء  وزا8، 
))0) إلى غ ية 1) ببر20 ))0) بحث 
الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 
من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 
بج2 اإلستعم ل املنزلي وإضواء امل شية 
الوضدي  محمد  السيد(ة)  لف ئدة 
الح م2 (ة) لبط قة التعر0ف الوطنية 

.LC34366
28

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض
افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 
ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 
م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/501 
القطعة  على  سيجرى  الذي   (0((
الفالحية السقو0ة من توزيع املغفوض 
تراه  هللا  طيب  الخ مس  محمد  له 
الك ئنة    (87 الت بعة للمركز الفالحي 
بمزاضع القراط ذي شه دة إداض0ة عدد 
املتواجد   (0(( )) فبراير  بت ض0خ   76
العسلوجي،  داض  الترابية  ب لجم عة 
بهت،  دائرة  العسلوجي،  داض  قي دة 
إقليم سيدي ق سم، ابتداء من ت ض0خ 
ببر20   (1 إلى غ ية   (0(( ببر20   11
مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((
امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 
 1,10 مس حة  سقي  بج2  من  منه، 
الجياللي  السيد  لف ئدة  هكت ضا 
التعر0ف  لبط قة  الح م2  الكي�صي 

.GN28948  الوطنية
29

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  ر)  بت ض0خ  ح.ج/2022/503 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ب ملك 8  كن وة  داض  املدعو  الجم عي 

للجم عة  الت بع  الحنشة  املسمى 

الساللية الحنشة فرقة الغراضبة ذي 

ر0  بت ض0خ   08 عدد  إداض0ة  شه دة 

ب لجم عة  املتواجد    (0(( م ضس 

امللحقة  الطيبي،  سيدي  الترابية 

الطيبي،  ب شو0ة سيدي   ،( اإلداض0ة 

ت ض0خ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 

 (0(( ببر20   (1 إلى   (0(( ابر20   11

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي مس حة 0,2353 هكت ضا لف ئدة 

لبط قة  الح م2  حيبة  بمي8  السيد 

.G 378982  التعر0ف الوطنية

30

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو   امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ  ح.ج/2022/459 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

املسمى فدا8 تيشوت ذي عقد شراء 

 (57 صحيفة   160 بعدد  ضمن 

املتواجد ب لجم عة الترابية الحم م، 

دائرة بكلموس، إقليم خنيفرة، ابتداء 

إلى غ ية   (0(( ببر20    18 من ت ض0خ 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضا   2,0027

اعويش عبد العز0ز الح م2 لبط قة 

.UC15011  التعر0ف الوطنية

31

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2019/550

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

ضقم  العق ضي  الرسم  ذي  لك كو20 

املتواجد ب لجم عة الترابية   K/1249

الح جب،  دائرة  بوضزو0ن،  آيت 

ت ض0خ  من  ابتداء  الح جب،  إقليم 

ببر20   (8 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 5 هكت ضا 

لف ئدة السيد االسم عيلي محمد علي 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.D107817

42

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/525

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

)ر  ضقم  الفالحية  األضضية  القطعة 

 58/2021 ضقم  إداض0ة  شه دة  ذي 

الفالحة  وزاضة  من  مسلمة  وشه دة 

القرو0ة  والتنمية  البحري  والصيد 

ديسمبر  ر1  بت ض0خ  والغ ب ت  واملي ه 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   (0(1

إقليم  الح جب،  دائرة  نعم 8،  آيت 

ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء  الح جب، 

))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) بحث 

علني في شأ8 مشروع الترخيص بحفر 

من بج2 سقي  منه،  بئر وجلب امل ء 

السيدة  لف ئدة  هكت ضات   5 مس حة 

لبط قة  الح ملة  ع ئشة  الشرقي 

.D712431 التعر0ف الوطنية

43

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2019/549

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

العق ضي  الرسم  موضوع  الح جية 

إداض0ة  شه دة  ذي   K/14855 ضقم 

ب لجم عة  املتواجد   5/2022 ضقم 

الترابية بطيط، دائرة عي8 ت وجدات، 

ت ض0خ  من  ابتداء  الح جب،   إقليم 

ببر20   (7 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 1 مس حة  سقي  بج2  من  منه، 

علي  اقرطوط  السيد  لف ئدة  هكت ض 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.D4974323

44

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2019/500

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

ض  متروك  واجب  موضوع  داضك 

بعدد 6ر) ذي عقد كراء حرض بت ض0خ 

)1 بكتوبر 1)0) املتواجد ب لجم عة 

إيموزاض  دائرة  املرس،  الترابية 

ابتداء  بومل 8،  إقليم  مرموشة، 

إلى غ ية  (0(( ببر20   18 ت ض0خ   من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

ثقب  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

سقي  بج2  من  منه،  امل ء  وجلب 

لف ئدة  هكت ضات   4,7801 مس حة 

السيد وضدي عدن 8 الح م2 لبط قة 

.CD92402 التعر0ف الوطنية

45
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/524

الذي سيجري على العق ض املسمى ايت 

ابراهيم 1187-1 ذي الرسم العق ضي 

املتواجد ب لجم عة   67/22960 ضقم 

الترابية بطيط، دائرة عي8 ت وجدات، 

ت ض0خ من  ابتداء  الح جب،   إقليم 

ببر20   (7 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 1 هكت ضا 

الرامي عز0ز وضشيدة  السيد  لف ئدة 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  املت ني 

.C56(800 و D499113 الوطنية

46

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2019/534

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

ايت بر0ح 8 598 ذي الرسم العق ضي 

ب لجم عة  املتواجد   67/1835 ضقم 

الترابية بطيط، دائرة عي8 ت وجدات، 

ت ض0خ من  ابتداء  الح جب،   إقليم 

ببر20   (8 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 1,5072 

الحصب وي  السيدة  لف ئدة  هكت ض 

التعر0ف  لبط قة  الح ملة  مينة 

.CB183874 الوطنية

47

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/509

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  الشم ضخ 

وفدا8 الخرشف ذي   805 586 ص 

املتواجد   (51 ض بعدد  عقد شراء 

دائرة  وليلي،  الترابية  ب لجم عة 

من  ابتداء  مكن س،  إقليم  زضهو8، 

 (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ 

شأ8  في  علني  بحث   (0(( ببر20 

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

ر  من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

هكت ضا لف ئدة السيد النية عبد هللا 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.G132642

48

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/511

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

 98/2021 إداض0ة  شه دة  ذي  الرم2 

  (0(1 بكتوبر   (9 في  بمج ط  حرض 

مج ط،  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

إقليم مكن س،  دائرة احواز مكن س، 

إلى   (0(( ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء 

علني  بحث   (0(( ببر20   (7 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

من بج2 سقي  منه،  بئر وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت ضا   1,3652 مس حة 

السيد اسم حي مخت ض الح م2 لبط قة 

.D105952 التعر0ف الوطنية

49

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/507

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

العق ضي  الرسم  ذي  خديجة  بلد 

ب لجم عة  املتواجد   K/15618 ضقم 

الترابية عي8 عرمة، دائرة عي8 عرمة،  

 18 من ت ض0خ  ابتداء  إقليم مكن س، 

ببر20 ))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

لف ئدة  هكت ضا   2,13 مس حة  سقي 

الح م2  النبي  عبد  عمري  السيد 

.D39229 لبط قة التعر0ف الوطنية

50

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ   2022/498 ح.ج 

العق ض  على  سيجري  الذي   (0((

العق ضي  الرسم  ذي  وضدي  املسمى 

املتواجد ب لجم عة   59/97391 ضقم 

الترابية عي8 كرمة، دائرة عي8 عرمة،  

ت ض0خ من  ابتداء  مكن س،   إقليم 

ببر20   (7 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء منه، 

 2,4574 مس حة  سقي  بج2  من 

هكت ضا لف ئدة السيد هني8 نوض الدين 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.D520539

51

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/548

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

ضقم  العق ضي  الرسم  ذي  بوحجوض 

ب لجم عة  املتواجد   27/17440

بكلموس،   دائرة  الحم م،  الترابية 

ت ض0خ  من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( 18 ببر20 

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 0,9179 

السليم ني  السيد  لف ئدة  هكت ضا 

لبط قة  الح م2  احمد  موالي 

.Q22505 التعر0ف الوطنية

52

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ   2022/544 ح.ج 

العق ض  على  سيجري  الذي   (0((

املسمى ي سمي8 ذي الرسم العق ضي 

ب لجم عة  املتواجد   K/27227 ضقم 

الترابية عي8 كرمة، دائرة عي8 عرمة،  

ت ض0خ  من  ابتداء  مكن س،  إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( 18 ببر20 

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 8 هكت ضا 

ضشيد  االسم عيلي  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.D390857

53
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

2021/5840 بت ض0خ 9) م ضس ))0) 

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

س نت م ضي ذي شه دة امللكية ضقم 

املتواجد ب لجم عة الترابية   K/5457

إقليم  دائرة عي8 عرمة،  عي8 عرمة، 

18 ببر20  ت ض0خ  من  ابتداء  مكن س، 

))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي مس حة 5 هكت ضا لف ئدة السيد 

لبط قة  الح م2  محمد  ب حجي  ايت 

.AB133923 التعر0ف الوطنية

54

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/521

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

االستغالل  شه دة  ذي  بويسترا8 

املتواجد ب لجم عة الترابية   51 عدد 

إقليم افرا8،   تزكيت، قي دة تزكيت، 

من ت ض0خ إلى غ ية بحث علني  ابتداء 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 سقي 

السيد  لف ئدة  هكت ضات   5 مس حة 

لبط قة  الح م2  الدين  نوض  الداية 

.D251710 التعر0ف الوطنية

55

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/515

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

ضقم  العق ضي  الرسم  ذي   1 العربي 

املتواجد ب لجم عة الترابية   57/392

إقليم  اضكالو8،  قي دة  تكر0كرة، 

ببر20   (5 ت ض0خ  من  ابتداء  إفرا8، 

بحث   (0(( م ي   5 إلى غ ية   (0((

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي مس حة 0,4453 هكت ضا لف ئدة 

السيد ف ئز موالي املصطفى الح م2 

.UA1530 لبط قة التعر0ف الوطنية

56

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/522

املسمى  العق ض  على  سيجري  الذي 

تصرف  في  ابراء  ذي  اسمو  اكني 

املتواجد  00ر  ص  8ر8  بعدد  ض 

قي دة  تزكيت،  الترابية  ب لجم عة 

تزكيت، إقليم افرا8، ابتداء من ت ض0خ 

5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

لف ئدة  هكت ضات   ( مس حة  سقي 

الح م2  لحسن  بنع شوض  السيد 

.DB1848 لبط قة التعر0ف الوطنية

57

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ   2022/514 ح.ج 

العق ض0ن  على  الذي سيجري   (0((

اسك2  وحمو  تبحليت  املسميي8 

واحفوضي نتع نيت ذي عقدي شراء 

ض بعدد 7ر1 وعدد 556 املتواجدين 

قي دة  الترابية واد افرا8،  ب لجم عة 

من  ابتداء  إقليم إفرا8،  واد افرا8، 

ت ض0خ 5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي 

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

املنزلي  االستعم ل  بج2  من  منه، 

هكت ضات   3,60 مس حة  والسقي 

لف ئدة السيدة مستعي8 اللة ع ئشة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 

.DA3576

58

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ   2022/496 ح.ج 

العق ض  على  سيجري  الذي   (0((

املسمى سيف الدين 5 ذي عقد كراء 

املتواجد   (98 ص   895 بعدد  ض 

قي دة  ب لجم عة الترابية عي8 اللوح، 

من  ابتداء  إقليم إفرا8،  عي8 اللوح، 

ت ض0خ 5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي 

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مس حة 4,6447 

هكت ضا لف ئدة السيدة الهدام سعيدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 

.D625191

59

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ   2022/497 ح.ج 

العق ض  على  سيجري  الذي   (0((

امللكية  شه دة  ذي  صالح  املسمى 

املتواجد ب لجم عة   57/21268 ضقم 

اضكالو8،  قي دة  بن صميم،  الترابية 

ت ض0خ من  ابتداء  إفرا8،   إقليم 

5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي مس حة 1,4847 هكت ضا لف ئدة 

السيد شمالل ص لح الح م2 لبط قة 

.D200710 التعر0ف الوطنية

60

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/547

الذي سيجري على العق ض املسمى ايت 

ضحو او علي ذي عقد إيج ض ملف ضقم 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   15567

إقليم  قي دة تمحريت،  تمحريت، 

ببر20   (5 ت ض0خ  من  ابتداء  إفرا8، 

بحث   (0(( م ي   5 إلى غ ية   (0((

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

منه ،  امل ء  وجلب  بثق ب   7 بإنج ز 

هكت ضا   (00 من بج2 سقي مس حة 

لف ئدة شركة BL MONDE SARL في 

شخص ممثله  الق نوني.

61
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/510

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ذي عقد شراء  الط لب«  نب8  »اكرد 

املتواجد  5رر  ص   797 بعدد  ض 

دائرة  سرغينة،  الترابية  ب لجم عة 

بومل 8،  إقليم  مرموشة،  ايموزاض 

إلى   (0(( ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء 

علني  بحث   (0(( ببر20   (7 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

منه من بج2 سقي  ثقب وجلب امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضات   8 مس حة 

برحو ضحو، الح م2 لبط قة التعر0ف 

.C157808 الوطنية

62

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/513 

الذي سيجرى على العق ض0ن املسميي8 

ض  شراء  عقدي  ذي  جنيبة«  »ام 

املتواجدين   180 وعدد   181 بعدد 

دائرة  املرس،  الترابية  ب لجم عة 

ايموزاض مرموشة، إقليم بومل 8، ابتداء 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه  امل ء 

السيدة  لف ئدة  هكت ضات   4,5848

لبط قة  الح ملة  ف طمة،  اوالط لب 

.CN20342 التعر0ف الوطنية

63 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/545

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

االستغالل  شه دة  ذي  »تلخب ت« 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   5 ضقم 

مرموشة،  ايموزاض  دائرة  سرغينة، 

ت ض0خ  من  ابتداء  بومل 8،   إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 سقي مس حة 4,9998 

الف ضلي  السيد  لف ئدة  هكت ضات 

لبط قة  الح م2  محمد،  سيدي 

.CB94930 التعر0ف الوطنية

64

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/517

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ذي عقد ملكية ض بعدد  »افتيس« 

8)1 ص 58 املتواجد ب لجم عة الترابية 

مرموشة،  ايموزاض  دائرة  سرغينة، 

ت ض0خ  من  ابتداء  بومل 8،   إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

 0,5324 مس حة  سقي  بج2  من 

هكت ضا لف ئدة السيد مدنوب سعيد، 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.B774557

65

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/495

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

العق ضي  الرسم  ذي  »احمالل« 

ب لجم عة  املتواجد   57/13210

اضكالو8،  قي دة  بن صميم،  الترابية 

ت ض0خ  من  ابتداء  افرا8،   إقليم 

5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

مس حة  وسقي  املنزلي  االستعم ل 

محت 8  السيد  لف ئدة  هكت ضا   0,25

التعر0ف  لبط قة  الح م2  ضشيد، 

.D112902 الوطنية

66

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/530

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ايت  مسم ة  فالحية  بضضية  »قطعة 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  والغ زي« 

ب لجم عة  املتواجد  18ر  ص  50ر 

بكوضاي،  دائرة  جيري،  ضاس  الترابية 

ابتداء  الح جب،  إقليم  بو  عم لة 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه  امل ء 

اوعسو  السيد  لف ئدة  هكت ضات  ر 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  محسي8، 

.D513449 الوطنية

67

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/523

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

شراء  عقد  ذي  وشنكوض«  »م ئة 

املتواجد   869 ص   600 بعدد  ض 

ب لجم عة الترابية تيمحريت، قي دة 

تيمحريت، إقليم افرا8، ابتداء من 

ت ض0خ 5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي 

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 سقي مس حة 3,0557 

هكت ضات لف ئدة السيد زغ ضي محب 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  يوسف، 

.CD91820 الوطنية

68

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/504

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

العق ضي  الرسم  ذي  »بو0مي�صي« 

املتواجد ب لجم عة   57/21088 ضقم 

عي8  قي دة  اللوح،  عي8  الترابية 

إقليم افرا8، ابتداء من ت ض0خ   اللوح، 

5) ببر20 ))0) إلى غ ية 5 م ي ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

منه من بج2  امل ء  بئر وجلب  بإنج ز 

سقي مس حة 0,8802 هكت ضا لف ئدة 

معه،  ومن  الدين  نوض  ب ضة  السيد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.Z443565

69



7237 الجريدة الرسميةعدد )571 - 18 ضمر 8 ر188 )0) ببر20 ))0)) 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/516

الذي سيجرى على العق ضات املسم ة 

»لبرايك ولبرايك وبويشعب8« ذي ضسم 

 (89 08) ص  تن زل بنظير ض بعدد 

 8(6 )8ر ص  وعقد تن زل ض بعدد 

كيكو،  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

ابتداء  بومل 8،  إقليم  بومل 8،  دائرة 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضات   5,3086

افو�صي،  ولحسن  افو�صي  امحمد 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.CB203620و CB165429

70

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/526

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شه دة  ذي  قداش«  »ملك 

ب لجم عة  املتواجد   67/4170 ضقم 

الترابية إقداض، دائرة الح جب، إقليم 

ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء  الح جب، 

))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

لف ئدة  هكت ضات   5 مس حة  سقي 

الح م2  قندو�صي،  قداش  السيد 

.D57787 لبط قة التعر0ف الوطنية

71

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/506 

العق ض0ن  على  سيجرى  الذي 

»تهزازت« ذي عقدي شراء  املسميي8 

املتواجد   168 وعدد   (01 ض بعدد 

دائرة  سرغينة،  الترابية  ب لجم عة 

بومل 8،  إقليم  مرموشة،  ايموزاض 

إلى   (0(( ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء 

علني  بحث   (0(( ببر20   (7 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

منه من بج2 سقي  ثقب وجلب امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضات   ( مس حة 

برحو علي، الح م2 لبط قة التعر0ف 

.CB11446 الوطنية

72

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/561

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

»فدا8 امليلح )« ذي الرسم العق ضي 

املتواجد ب لجم عة   81/15540 ضقم 

الترابية عي8 الجوهرة، دائرة تيفلت، 

ت ض0خ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

ببر20   (7 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

هكت ضا   1 مس حة  سقي  بج2  من 

امسبلي  ضشيدة  السيدتي8  لف ئدة 

وحوض0ة امسبلي، الح ملتي8 لبط قتي 

 AB247471 الوطنية   التعر0ف 

.AB138505و

111

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/563 

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ذي شه دة امللكية  »فدا8 نقط ضنة« 

املتواجد ب لجم عة   81/10684 ضقم 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

امل ء منه من بج2 سقي مس حة 1,50 

هكت ضا لف ئدة السيدة العمري نزهة، 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 

.AB47079

112 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/566 

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ذي   »P2 لبزق  اجن 8  »فدا8 

)ر)  ص  95ر  بعدد  ض   ملكية 

سيدي  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

ت ض0خ  من  ابتداء   الخميس ت، 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

الترخيص بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه 

هكت ضا   2,40 من بج2 سقي مس حة 

لف ئدة السيد اجعيط لكبير، الح م2 

.X8494 لبط قة التعر0ف الوطنية

113

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/568

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

مق سمة  عقد  ذي  اغرم«  »افود 

وعقد   19 ص  ر16  بعدد  ضمن 

 (60 65) ص  استخراج ضمن بعدد 

الحم م،  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

خنيفرة،  إقليم  بكلموس،  دائرة 

إلى   (0(( ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء 

بحث علني في   (0(( ببر20   (7 غ ية 

شأ8 مشروع الترخيص بإنج ز ثقب 

منه من بج2 االستعم ل  وجلب امل ء 

امل شية لف ئدة السيدة  املنزلي واضواء 

لبط قة  الح ملة  زكر0 ء،  ف طمية 

.V99428 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/554

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

»فدا8 بوهزه ز« ذي عقد شراء عدد 

)8 املتواجد ب لجم عة الترابية سيدي 

الخميس ت،  دائرة  قي دة  الغندوض، 

ت ض0خ  من  ابتداء  الخميس ت،   إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

هكت ضا   0,12  من بج2 سقي مس حة 

 لف ئدة السيد اعز0زي سمير، الح م2 

.X225615 لبط قة التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/556

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ضقم  العق ضي  الرسم  ذي  »مليليح« 

ب لجم عة  املتواجد   81/16718

الترابية عي8 الجوهرة، دائرة تيفلت، 

ت ض0خ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

هكت ضا   1,20 من بج2 سقي مس حة 

خديجة،  كرف ل  السيدة  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 

.U106875
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/555

الذي سيجرى على العق ض0ن املسميي8 

األضضية  ب لقطعة   1 ملص بن  »عي8 

الرسمي8  ذي  املص بن«  وعي8   A

وضقم   81/8789 ضقم  العق ض0ي8 

ب لجم عة  املتواجدين   81/6593

الترابية عي8 الجوهرة، دائرة تيفلت، 

ت ض0خ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

ببر20   (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

الترخيص بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه 

هكت ضا   1,64 من بج2 سقي مس حة 

يونس،  ج مو  ايت  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.XA65788
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/553

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ذي عقد شراء  »فدا8 بئر الش ضف« 

ب لجم عة  املتواجد   (19 بعدد  ض 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضا   1,8899

البوضي محمد ضشيد، الح م2 لبط قة 

.A734557 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/552

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العق ضي ضقم  »الوجدي« 

ب لجم عة  املتواجد   16/39479

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه  امل ء 

السيدة  لف ئدة  هكت ضا   17,0570

معه ،  ومن  لطيفة  بنشقرو8 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح ملة 

.A600441
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/560 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ذي  لعرو�صي«  ادهر  »فدا8  املسمى 

مخ ضجة ضقم 57ر  املتواجد ب لجم عة 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

بومهراز  السيد  لف ئدة  هكت ضا   1,32

التعر0ف  لبط قة  الح م2  محمد 

.XA22971 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/559 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ذي الرسم العق ضي  »ضابحة«  املسمى 

ب لجم عة  املتواجد   81/305 ضقم 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

 ( من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

هكت ضات لف ئدة السيد ابو دقة ي سر 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.AS22113
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/558 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

عقدي  ذي  العبد«  »ظهر  املسمى 

املتواجد   119 و ضقم  76ر  ضقم  شراء 

عبد  سيدي  الترابية  ب لجم عة 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق، 

 18 ت ض0خ  من  ابتداء  الخميس ت، 

ببر20 ))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

من بج2  منه،  بإنج ز بئر وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت ضا   0,80 مس حة  سقي 

السيد بر0ط2 بن صر الح م2 لبط قة 

.A117658 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/557 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

عقد  ذي  املصلى«  »فدا8  املسمى 

ب لجم عة  املتواجد  50ر  ضقم  شراء 

الترابية ايت بو0حيى الحج مة، دائرة 

ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

القصير  لف ئدة السيد  هكت ضا   1,41

التعر0ف  لبط قة  الح م2  هللا  عبد 

.G112692 الوطنية

123
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ  ح.ج/2022/490 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

املسمى »بوكفة« ذي عقد هبة ضمن 

ب لجم عة  واملتواجد  ر5ر  برقم 

الترابية عي8 بوعلي، دائرة اوالد ج مع 

ابتداء  يعقوب،  موالي  إقليم  ملطة، 

إلى غ ية   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

سعيد   السيد  لف ئدة  هكت ضا   4,50

لبط قة  الح م2  معه  ومن  ديدوح 

.Cالتعر0ف الوطنية 88785ر
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   18 بت ض0خ  ح.ج/2022/486 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

شه دة  ذي   »( عقى  »ايت  املسمى 

املتواجد   67/24514 ضقم  امللكية 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  الح جب،  إقليم  بكوضاي، 

إلى غ ية   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

 1 من بج2 سقي مس حة  منه،  امل ء 

هكت ضا لف ئدة السيد اسالمي مخلص 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.D540421

125

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ  ح.ج/2022/494 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ذي شراء  »كعدة السداضي«  املسمى 

ضمن برقم 0)5  املتواجد ب لجم عة 

دائرة ت ين ست،  الترابية ك ف الغ ض، 

إقليم ت زة، ابتداء من ت ض0خ 18 ببر20 

))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

من بج2  منه،  بإنج ز بئر وجلب امل ء 

لف ئدة  الز0تو8)  (معصرة  الصن عة 

الح م2  السالم  عبد  النهيري  السيد 

.Z85552 لبط قة التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ  ح.ج/2022/493 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

شه دة  موضوع  »العرنة«  املسمى 

عقد  ذي   21/62119 ضقم  امللكية 

كراء حق استغالل مواضد طبيعية في 

بت ض0خ  عليه  مص دق  الخ ص  امللك 

ب لجم عة  املتواجد   (0(( فبراير   9

الترابية مطم طة، دائرة ت هلة، إقليم 

ت زة، ابتداء من ت ض0خ 18 ببر20 ))0) 

بحث علني   (0(( ببر20   (7 إلى غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

بج2  من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب 

بغراض الصن عة (تزو0د املقلع ب مل ء) 

 STE HAJ SAMOU شركة  لف ئدة 

الق نوني  ممثله   شخص  في   SARL

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.Z378607

127

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ  ح.ج/2022/491 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

شه دة  ذي  الجيرة«  »فدا8  املسمى 

املتواجد    37/3125 برقم  امللكية 

دائرة  بوعروس،  الترابية  ب لجم عة 

من  ابتداء  ت ون ت،  إقليم  تيسة، 

 (7 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ 

شأ8  في  علني  بحث   (0(( ببر20 

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

امل ء منه، من بج2 سقي مس حة 17 

هكت ض لف ئدة السيد املنتصر حكيم 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.C680155

128

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس   (9 بت ض0خ  ح.ج/2022/489 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

شه دة  ذي  الجم2«  »عنق  املسمى 

املتواجد   67/20823 ضقم  امللكية 

اوخلفن،  ايت  الترابية  ب لجم عة 

دائرة بكوضاي، إقليم الح جب، ابتداء 

إلى غ ية   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

1,3577 هكت ضا لف ئدة السيد بنقط  

التعر0ف  لبط قة  الح م2  هش م 

.D525036 الوطنية

129

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

ببر20  ف تح  بت ض0خ  ج/2022/580 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

املسم ة  األضضية  »القطعة  املسمى 

ذات  املعموضة  لغ بة  الت بعة  »مه « 

اتف قية بي8 محمية غ بة امله  ومركز 

الغ بو0ة  املواضد  وتنمية  املح فظة 

عي8  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

الجوهرة، قي دة عي8 الجوهرة، إقليم 

 19 ت ض0خ  من  ابتداء  الخميس ت، 

ببر20 ))0) إلى غ ية )) ببر20 ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بجلب امل ء من واد تيفلت، من بج2 

60 هكت ض لف ئدة غ بة  سقي مس حة 

امله  في شخص ممثله  الق نوني.

130

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/567 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

الرسم  ذي  »بوفلوس«  املسمى 

املتواجد   67/24986 ضقم  العق ضي 

دائرة  إقداض،  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  الح جب،  إقليم  الح جب، 

إلى غ ية   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

املوعود  السيد  لف ئدة  هكت ضات   8

لبط قة  الح م2  معه  ومن  حسن 

.D707527 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/562 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

املسمى »عقبة صفية« ذي عقد شراء 

املتواجد   (1( ص   (1( بعدد  ض 

ب لجم عة الترابية لقصير، دائرة عي8 

ابتداء  الح جب،  إقليم  ت وجدات، 

غ ية  إلى   (0(( ببر20   18 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (7

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

الزعيم  السيد  لف ئدة  هكت ضا   0,97

التعر0ف  لبط قة  الح م2  خ لد 

.C88(818 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  1ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/573 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

الرسم  ذي  ر«  »النشراط  املسمى 

املتواجد   67/24052 ضقم  العق ضي 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  الح جب،  إقليم  بكوضاي، 

إلى غ ية   (0(( ببر20   19 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (9

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

ابو  السيد  لف ئدة  هكت ضات   2,99

لبط قة  الح م2  محمد  الغ زي 

.Z13118 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  1ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/551 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ذي  تيشوت«  »بو0لموتن  املسمى 

 67/16159 ضقم  العق ضي  الرسم 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

إقليم  بكوضاي،  دائرة  ت مش ش ط، 

ببر20   19 من ت ض0خ  ابتداء  الح جب، 

))0) إلى غ ية 9) ببر20 ))0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

لف ئدة  هكت ضات   5 مس حة  سقي 

السيد عالبو حميد الح م2 لبط قة 

.D131418 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  1ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/574 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

الرسم  ذي  خو0 «  »بالد  املسمى 

املتواجد   05/49621 ضقم  العق ضي 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  الح جب،  إقليم  بكوضاي، 

إلى غ ية   (0(( ببر20   19 ت ض0خ  من 

بحث علني في شأ8   (0(( ببر20   (9

وجلب  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  بج2  من  منه،  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضات   1,3346

الوافي ابالل الح م2 لبط قة التعر0ف 

.D643603 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/571 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

املسمى »حنفي 1« ذي الرسم العق ضي 

املتواجد ب لجم عة   67/25847 ضقم 

بكوضاي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

 18 ابتداء من ت ض0خ  إقليم الح جب، 

ببر20 ))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من بج2 

سقي مس حة 1,40 هكت ضات لف ئدة 

لبط قة  الح م2  امي8  حن في  السيد 

.D819944 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/546 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

شه دة  ذي  إ«  »خرخ ش  املسمى 

املتواجد   21/9752 ضقم  امللكية 

دائرة  مطم طة،  الترابية  ب لجم عة 

ت ض0خ  من  ابتداء  ت زة،  إقليم  ت هلة، 

ببر20   (7 إلى غ ية   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 7 مس حة  سقي  بج2  من  منه، 

خرخ ش  السيد  لف ئدة  هكت ضات 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  محمد 

.Z220370 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/572 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ذي شه دة  ر17«  »الر0ح 8  املسمى 

املتواجد   21/69578 ضقم  امللكية 

ب لجم عة الترابية ت زة، ب شو0ة ت زة، 

إقليم ت زة، ابتداء من ت ض0خ 18 ببر20 

))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

من بج2  منه،  بإنج ز بئر وجلب امل ء 

السيد  لف ئدة  املنزلي  االستعم ل 

لبط قة  الح م2  ضضوا8  اله شيمي 

.Z433493 التعر0ف الوطنية

138

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  بموجب 

ضقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

م ضس  0ر  بت ض0خ  ح.ج/2022/570 

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

شه دة  ذي   »2-1 »الخير  املسمى 

املتواجد   69/142139 ضقم  امللكية 

الشقف،  عي8  الترابية  ب لجم عة 

موالي  إقليم  الشقف،  عي8  دائرة 

ببر20   18 ت ض0خ  من  ابتداء  يعقوب، 

))0) إلى غ ية 7) ببر20 ))0) بحث 

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

من بج2  منه،  بإنج ز بئر وجلب امل ء 

هكت ضات   4,0836 مس حة  سقي 

محمد  بن ني  لهم م  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.C18881

139
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/573

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شه دة  ذي   »39-2 »الهالل 

ضقم 69/159215 املتواجد ب لجم عة 

عي8  ب شو0ة  الشقف،  عي8  الترابية 

يعقوب،  موالي  إقليم  الشقف، 

إلى   (0(( ببر20   18 من ت ض0خ  ابتداء 

علني  بحث   (0(( ببر20   (7 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

منه من بج2 سقي  ثقب وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت ضات   4,5122 مس حة 

السيد سق ط خ لد الح م2 لبط قة 

.C(05669 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( ببر20   8 بت ض0خ   2022/581

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

)« ذي عقد شراء ض بعدد  »بوبعير 

ب لجم عة  املتواجد   19 ص   (8

الترابية تمحريت، قي دة تمحريت، 

) م ي  ابتداء من ت ض0خ  إقليم افرا8، 

))0) بحث  م ي   1( إلى غ ية   (0((

الترخيص  مشروع  شأ8  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من بج2 

لف ئدة  هكت ضات   5 مس حة  سقي 

السيد زويغري عمر الح م2 لبط قة 

.D556302 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/535

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

العق ضي  الرسم  ذي  9ر«  »متوكلة 

ب لجم عة  املتواجد   41/2115 ضقم 

املنزل،  دائرة  طم،  طم  بئر  الترابية 

 18 ت ض0خ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20 

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

الترخيص بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه 

هكت ضا   4,70 من بج2 سقي مس حة 

مصطفى  قندي2  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.C(ر591ر
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   17 بت ض0خ   2022/476

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ضقم  االستغالل  شه دة  ذي  »بومي « 

52/2021 املتواجد ب لجم عة الترابية 

إقليم افرا8،  تزكيت، قي دة تزكيت، 

إلى   (0(( ببر20   1( من ت ض0خ  ابتداء 

علني  بحث   (0(( ببر20   (( غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ8  في 

منه من بج2 سقي  ثقب وجلب امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت ضات   5 مس حة 

لبط قة  الح م2  الدين  نوض  الداية 

.D25 1710 التعر0ف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/527

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ضقم  العق ضي  الرسم  ذي  »الس يح« 

ب لجم عة  املتواجد   41/33707

املنزل،  دائرة  طم،  طم  بئر  الترابية 

ت ض0خ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 سقي مس حة 3,0982 

عمر  عزوزي  السيد  لف ئدة  هكت ضا 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.CB2872

144

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2021/565

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

»سعد غيثة« ذي عقد وعد بيع حرض 

ذي الرسم   (0(1 نوفمبر   11 بت ض0خ 

املتواجد   26770/41 ضقم  العق ضي 

دائرة  ت زوطة،  الترابية  ب لجم عة 

 صفرو، إقليم صفرو، ابتداء من ت ض0خ

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 سقي مس حة 16,8165 

هكت ضا لف ئدة السيد بنق سمي عبد 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  الرحيم 

.U88074 الوطنية

145

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2021/569

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ضمن  شراء  عقد  ذي  »ب كرليس« 

)9 املتواجد ب لجم عة  81 ص  بعدد 

دائرة  لحسن،  سيدي  اه2  الترابية 

 صفرو، إقليم صفرو، ابتداء من ت ض0خ

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 سقي مس حة 1 هكت ضا 

ادضيس  جلو8  ابن  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.C1968ر

146

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/529

العق ض  على  سيجرى  الذي   (0((

ذي  الصفص ف«  »بدشر  املسمى 

ضقم  الحفظ  مذكرة  مق سمة  عقد 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   16

صفرو،  دائرة  اقوضاض،  اغب لو 

ت ض0خ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

 0,2538 مس حة  سقي  بج2  من 

هكت ضا لف ئدة السيد ق يدي ح فظ 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.CB45167

147
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/536

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 
»بوز0دي مر0م 1« ذي الرسم العق ضي 

املتواجد ب لجم عة   31022/41 ضقم 

دائرة  خي ض،  سيدي  كندض  الترابية 

 صفرو، إقليم صفرو، ابتداء من ت ض0خ

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 1 مس حة  سقي  بج2  من  منه 

هكت ضا لف ئدة السيد جسوس عمر 

الوطنية  التعر0ف  لبط قة  الح م2 

.C709(71

148

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/537

الذي سيجرى على العق ض0ن املسميي8 

ذي عقد   »( وبوسموم   1 »بوسموم 

شراء ضمن بعدد 9 ص 11 املتواجد 

دائرة العنوصر،  الترابية  ب لجم عة 

  صفرو، إقليم صفرو، ابتداء من ت ض0خ

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 سقي مس حة 1,9627 
هكت ضا لف ئدة السيد الوائق العلوي 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  اسم ء 

.CB209915 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس  0ر  بت ض0خ   2022/532

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 
العق ضي  الرسم  ذي  تشك «  »فدا8 

املتواجد ب لجم عة   56038/41 ضقم 

صفرو،  دائرة  ت زوطة،  الترابية 

ت ض0خ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

واضواء  املنزلي  االستعم ل  بج2  من 

 0,1505 مس حة  وسقي  امل شية 

الكر0م  عبد  السيد  لف ئدة  هكت ضا 

بوطرف س الح م2 لبط قة التعر0ف 

.CB41782 الوطنية

150

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

م ضس   (9 بت ض0خ   2022/542

العق ض0ن  على  الذي سيجرى   (0((

عقدي  ذي  »تقليعت«  املسميي8 

  (56 عدد  و   78 بعدد  ضمن   شراء 

املتواجدين ب لجم عة الترابية سيدي 

صفرو،  دائرة  احمد،  بن  يوسف 

ت ض0خ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

الترخيص بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه 

هكت ضا   0,66 من بج2 سقي مس حة 

لف ئدة السيدين عمر تيرت والحسن 

التعر0ف  لبط قة  الح ملي8  تيرت 

.CB98227 و CB180584 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( م ضس   (9 بت ض0خ   2022/541

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

شراء  عقد  ذي  »الحرشة«  فدا8 

18)  املتواجد  ر18 ص  ضمن بعدد 

ب لجم عة الترابية عي8 تمكن ي، دائرة

  املنزل، إقليم صفرو، ابتداء من ت ض0خ

ببر20   (8 غ ية  إلى   (0(( ببر20   18

مشروع  شأ8  في  علني  بحث   (0((

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من بج2 االستعم ل املنزلي واضواء 

 0,7572 مس حة  وسقي  امل شية 

محمد  السيدين  لف ئدة  هكت ضا 

لعم ضي وعبد الرحيم لعم ضي الح م2 

 CB15474 لبط قة التعر0ف الوطنية

.CB270854 و
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قراض

افتت ح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  بموجب 

 وك لة الحوض امل ئي لسبو ضقم ح.ج 

 (0(( ببر20   8 بت ض0خ   2022/583

املسمى  العق ض  على  سيجرى  الذي 

ضقم  العق ضي  الرسم  ذي  »مروى« 

ب لجم عة  املتواجد   27/21677

بكلموس،  دائرة  الحم م،  الترابية 

ت ض0خ من  ابتداء  خنيفرة،   إقليم 

)) ببر20 ))0) إلى غ ية ) م ي ))0) 

بحث علني في شأ8 مشروع الترخيص 

منه من بج2  امل ء  بئر وجلب  بإنج ز 

مس حة  وسقي  املنزلي  االستعم ل 

0,6022 هكت ضا لف ئدة السيد تقبيلت 

التعر0ف  لبط قة  الح م2  موزو8 

.I(88560 الوطنية

153
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