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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

إقامات بطحا آنفا
ش.م.م

 LES RESIDENCES BATHA ANFA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال االجتماعي : 41.111).4) 

دآهم
املقر االجتماعي : كلم 9، طريق 

الجديدة، ليساسفة الداآ البيضاء
مسجلة بالسجل التجاآي

بالداآ البيضاء تحت آقم 135861
التعريف الضريبي : 13131))

العام) الجم   محضر  بموجب 
في املؤآخ  للشركة   االستثنائي 

13)يوليو)1)1)،)تقرآ ما يلي):
االجتماعي) الرأسمال  رفض 
للشركة غير معلل بخسائر بواسطة)
بمبلغ) اجتماعية  حصص  شراء)
أقصاه)11).)19.99)دآهم عن طريق)
اجتماعية) حصة  (199.99( شراء)
إللغائها) بالنظر  للشركاء) مملوكة 
وذلك من أجل حمل الرأسمال من)
 4.(41.811 إلى) دآهم  ((4.(41.111

دآهم.
بموجب محضر التسيير بتاآيخ)1) 

سبتم8ر)1)1))تمت معاينة):
أي تعرض من قبل) لغياب  نظرا 
يوما) (31 مدة) رالل  الشركة  دائني 
ابتداء)من تاآيخ إيداع محضر الجم )
املحكمة) ضبط  بكتابة  املذكوآ 
بتاآيخ البيضاء) بالداآ   التجاآية 
آقم) تحت  ((1(1 أغسطس) (7
وفي غياب اي تعرض أثناء) (74(334
املدة املحددة للتعرض،)توصلت إداآة)
للحصص) الشراء) بعروض  الشركة 
بمبلغ) الشركاء) قبل  من  االجتماعية 

اسمي بقيمة)11).19.999)دآهم التي)
تم وضعها بشكل قانوني بمقر الشركة)
دارل األجل املحدد،)تمت معاينة من)
اإلجمالي) العدد  بأن  املسيرين  قبل 
للحصص االجتماعية املعروضة هي)
تعادل) اجتماعية  حصة  (199.99(
عدد الحصص االجتماعية الذي قرآ)
كل) قبول  تم  شراءه،) العام  الجم  
وكنتيجة لذلك،) العروض املذكوآة.)
النهائي) التحقق  املسيرون  عاين 
لعملية رفض الرأسمال املقرآ من)

قبل هذا الجم .
املمنوحة) الصالحيات  بموجب 
قرآ املسيرون باملوازاة) لهذا الجم ،)
من) و7) (6 املادتين) تعديل  لذلك 

القانون األسا�ضي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  املحكمة  ضبط 
 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751788.
للمقتطف والبيان
املمثل القانوني

1 P

SECURITE EL JAWADISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها االجتماعي : آقم 45
تجزئة السالم سفلي فتح الخير 

الصخيرات - تماآة
111)1 - تماآة

آقم التقييد في السجل التجاآي
1(3757

قفل التصفية
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)16)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

مبلغ) (SECURITE EL JAWADISE
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

تجزئة) (45 آقم) االجتماعي  مقرها 

السالم سفلي فتح الخير الصخيرات))

تماآة.

بمجموعة) التصفية  مقر  وحدد 

الرمان آقم)66)حي التقدم الرلاط.

محمد) الجوادي  السيد  وعين 

 66 الرمان آقم) مجموعة  (: وعنوانه)

حي التقدم الرلاط كمصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)16)أكتولر)1)1))ب)45)تجزئة)

السالم سفلي فتح الخير الصخيرات))

بعد) املصفي  ت8رئة  وتمت  تماآة،)

املصادقة) وتمت  لتقريره  اإلنصات 

وجمي ) الخاصة  القراآات  على 

العمليات املنفذة من طرفه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية 

1)1))تحت آقم)33)4.

2 P

شركة شبكي طرانس
تأسيس

تم) ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

وذات) وحيد  بشريك  محدودة 

املواصفات التالية):

التسمية):)شبكي طرانس.

غير) األمتعة  نقل  (: املوضوع)

املصاحبة.

املقر االجتماعي):)حي الجديد بلوك)
6)آقم)85))تيفلت.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اإلنجاز النهائي.

 11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

 111 111)سهم من) دآهم مقسمة ل)

دآهم للسهم.

111)سهم لفائدة الشريك الوحيد)

هشام الشبيكي.

السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 

غير) زمنية  ملدة  الشبيكي  هشام 

محددة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

.196

3 P

 SOCIETE BENI KHIRANE

STONE
تأسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  قد  بالرلاط 

تحمل) والتي  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية):

 SOCIETE BENI (: التسمية)

.KHIRANE STONE

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية.

األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

العامة والبناء.

 111.111 (: الشركة) آأسمال 

دآهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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آقم) (،1 سكتوآ) (: املقر االجتماعي)

115،)حي املغرب العربي،)الرلاط.

التسيير):)السيد العربي صالحاوي)

والسيد محمد شكري.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاآي  بالسجل  القانوني 

املحكمة االبتدائية بتماآة،)تحت آقم)

.4115

4 P

LUCLAC
SARL à AU

RC : 440977

الحل املسبق
بموجب محضر الجم  العام غير)

سبتم8ر) (31 بتاآيخ) العادي للشركاء،)

القراآات اتخاذ  تم  قد  (،(1(1 

التالية):

لشركة) املسبق  الحل  إعالن 

.LUCLAC

من) رربي،) محمد  السيد  تعيين 

فاتح) بتاآيخ  مزداد  مغرلية،) جنسية 

زنقة) (( (: ب) القاطن  (،1991 يناير)

دجيبوتي،)شاآع موالي يوسف،)الداآ)

والحامل للبطاقة الوطنية) البيضاء،)

.BE841(15(آقم

(: ب) الشركة  تصفية  مقر  تعيين 

الحرية،) زنقة  (،11 البيضاء،) الداآ 

الطابق)3،)الشقة)5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالداآ البيضاء،)ذلك بتاآيخ)

3))أكتولر)1)1))تحت آقم)751443.

5 P

SOCIETE FAMES
SARL

RC : 147705

تحويل املقر االجتماعي
املنعقد) للمسير  محضر  بموجب 

بتاآيخ)1))ف8راير))1)1)،)قد تم اتخاذ)

القراآات التالية):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

حي) بالطو،) بسيتي  سابقا  الكائن 

8،)الداآ البيضاء،) النخيل،)فيال آقم)

(،(11 في) التالي  الجديد  العنوان  إلى 

شاآع الزآقطوني،)الداآ البيضاء.

تحديث النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ البيضاء،) بالداآ   التجاآية 

3))أكتولر)1)1))تحت آقم)751441.

6 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél : 15 (8 77 18 63 

شركة حمو بروديكسيون

تعديل

غير) العام  الجم   ملداوالت  طبقا 

قرآ) ((1(1 أكتولر) (5 العادي بتاآيخ)

الشركاء)ما يلي):

كل) نوفل  املجدوب  السيد  باع 

حصته في الشركة للسيد بابا حمو)

 111 بثمن) حصة  (511 في) واملتمثلة 

دآهم لكل حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة تضامنية إلى شركة ذات)

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

أصبح السيد بابا حمو هو املسير)

الوحيد للشركة.

املسؤول الوحيد عن اإلمضاء)هو)

السيد بابا حمو.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

.(1(1/(18

7 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél : 15 (8 77 18 63 

شركة كولتريفالد
تعديل

غير) العام  الجم   ملداوالت  طبقا 

1)1))قرآ) )1)أكتولر) العادي بتاآيخ)

الشركاء)ما يلي):

كل) مصطفى  آزقي  السيد  باع 

العسري) للسيد  الشركة  في  حصته 

يوسف واملتمثلة في)511)حصة بثمن)

111)دآهم لكل حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة تضامنية إلى شركة ذات)

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

أصبح السيد العسري يوسف هو)

املسير الوحيد للشركة.

املسؤول الوحيد عن اإلمضاء)هو)

السيد العسري يوسف.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

.(1(1/(1(

8 P

TAMOUDITE
SARL A.U

بتاآيخ املؤآخ  العقد   بموجب 

قوانين) وضعت  ((1(1 يوليو) (8

الشركة):

االسم االجتماعي):)تاموديت.

في) املختلفة  األشغال  (: الهدف)

البناء.

الشقة) (31 آقم) (: املقر االجتماعي)

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

الرلاط.

الحصص) جمي   (: الحصص)

نقدية قدآها)111.111)دآهم.

أغزان) السيد  املنفرد  للمشاآك 

محمد.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

ملشاآك املنفرد السيد أغزان محمد.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

التجاآية) املحكمة  لدى  القانوني 

 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118141.

9 P

INNOVATIVE ENERGY
SARL

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم) بالرلاط،) ((1(1 أكتولر) ((3

الخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

التالية):

 INNOVATIVE (: التسمية)

ENERGY SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):

ولناء) وإنشاء) وتصميم  ارتراع 

جمي  املعدات أو املواد أو املنتجات)

توفير) و/أو  الطاقة  بإنتاج  املتعلق 

الطاقة.

وتصدير) واستيراد  ولي   شراء)

املنتجات) جمي   وتسويق  وتوزي  

توفير) و/أو  الطاقة  بإنتاج  املتعلقة 

الطاقة.

محطات) وتنفيذ  وتركيب  تطوير 

توليد الطاقة وأنظمة إنتاج الطاقة.

االستشاآة) ومهن  أنشطة 

واألبحاث) والدآاسات  والهندسة 

والتطوير في مجال الطاقة والتقنيات.

وتمثيل) واستغالل  ولي   اقتناء)

العالمات التجاآية الوطنية أو الدولية)

ولراءات االرتراع والتراريص.

وتأجير،) وإداآة  واستغالل  حيازة 

جمي ) بي   إعادة  االقتضاء) وعند 

املمتلكات املنقولة وغير املنقولة.

العمليات) كل  عامة  ولصفة 

العقاآية) وغير  والعقاآية  التجاآية 

التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر)

بالهدف االجتماعي.
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املقر االجتماعي):)عماآة)31)الشقة)
زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان) (8

الرلاط.

املدة):)99)سنة.
آأس املال):)11.111)دآهم مقسم)

إلى)111)حصة من فئة)111)دآهم.

فرياني) إيمان  السيدة  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

لفائدة) (%5 بعد رصم) (: األآلاح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قراآ الشركاء.

 -  147147 (: التجاآي) السجل 

الرلاط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ)

.118111
من أجل االستخالص والبيان

10 P

إئتمانية فداد ش.ذ.م.م

5،)املركز التجاآي ابن سينا أكدال الرلاط

الهاتف):)15.37.77.59.81 /)15.37.77.59.7

TURST شركة
SARL D’AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املوق ) الشركة  نظام  بمقت�ضى 

 (1(1 سبتم8ر) ((( بتاآيخ) بتماآة 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملواصفات التالية):

 TURST (: االجتماعية) التسمية 

.SARL D’AU

ولي ) شراء) (: االجتماعي) الغرض 

املواد الغذائية.

 1 آقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق السفلي زنقة الريصاني آقم)6 

حسان إقامة ايت املودن.

31.111)دآهم مقسم) (: الرأسمال)

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (311 إلى)

للواحدة موزعة على الشريك الوحيد)

على النحو التالي):

السيد املودن بلعيد)311)حصة.
مجموع الحصص):)311)حصة.
التسيير):)السيد املودن بلعيد.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر.

املدة):)99)سنة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118195.
11 P

MANAKEL
SARL.AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)31)سبتم8ر)1)1))تم):

 ARNAUD. السيد) تفويت 
 JACQUES, MAURICE TAIEB
أصل) من  اجتماعية  حصة  (111
الشركة) في  يملكها  التي  حصة  (111
الشركة) إلى  (MANAKEL SARL.AU

.AMMJ SARL
السيد) الوحيد  املسير  استقالة 
 ARNAUD. JACQUES, MAURICE
وتعيين املسير الوحيد السيد) (TAIEB
 UZAN STEPHANE, SIMON

.ALFRED
األسا�ضي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) بطنجة  التجاآية 

1)1))تحت آقم)5861.
12 P

ليو بيزو
م.ذات ش.و

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

الرأسمال : 111.111 دآهم
املقر االجتماعي : مجموعة التقدم

GH2 - 17 الطابق الثاني
سيدي ال8رنو�ضي - الداآ البيضاء

تأسيس شركة
في مؤآخ  عقد   بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((1(1 ماآس) ((

لشركة) البيضاء) بالداآ  األسا�ضي 

محدودة املسؤولية مميزاتها كالتالي):

الهدف):

الترويج العقاآي.

تأجير.

أعمال متنوعة وتطوير.

التركيبات) بأعمال  القيام 

املتعلقة) والتركيبات وجمي  األعمال 

وعلى وجه الخصوص) بقطاع البناء)

واألآضيات) املستعاآة  األسقف 

لإلزالة) القابلة  والقواط   املستعاآة 

والطالء)الناعم والصلب.

أعمال التشييد والبناء)والهندسة)

وجمي ) العامة  واألشغال  املدنية 

األساسات) وهدم  البناء) أعمال 

وأعمال الحفر والتعدين.

تسويق وتصني  األحذية.

استيراد وتصدير.

املعامالت) جمي   أعم،) وبشكل 

أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجاآية 

من) غيرها  أو  العقاآية  أو  املنقولة 

مرتبطة) تكون  قد  التي  املعامالت 

أن) املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز تطوير الشركة.

التسمية):)ليو بيزو ش.م.م.

 املقر االجتماعي):)مجموعة التقدم

سيدي) الثاني  الطابق  (GH( - 17

ال8رنو�ضي)-)الداآ البيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)111.111)دآهم.

اإلداآة):)آشيد بن احساين.

اإلمضاء):)آشيد بن احساين.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األآلاح)

الباقي يعطى للحصص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ البيضاء) بالداآ   التجاآية 

13)ماآس)1)1))تحت آقم)734313.
اإلداآة

13 P

 SNCF INTERNATIONAL

MAROC

SUCC

املقر االجتماعي : اإلقامات الجميلة 

IV شقة آقم 18 أ زنقة عبد الرحمان 

الغفقي أكدال الرلاط

العادي) غير  العام  الجم   باسم 

املنعقد بتاآيخ)9))سبتم8ر)1)1)،)تم)

االتفاق حول ما يلي):

 REGIS PIERRE السيد) استقالة 

BERNAD AMBERT)من التسيير.

 DIAZ DIEGO السيد) تعيين 

كمسير) (SEBASTIEN JEN-PIERRE

جديد للفرع وذلك ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

 (6 املحكمة التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

أكتولر)1)1))تحت آقم)7)1181.
للخالصة والبيان

14 P

UNITY CASH شركة

ش.ذ.م.م

آقم 31 زنقة أبي الجعد رريبكة

تأسيس
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

15)أكتولر)1)1))بخريبكة تم تأسيس))

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

التسمية):)آقم)31)زنقة أبي الجعد)

رريبكة.

الرأسمال):)111.111)دآهم موزع)

على)1111)حصة قيمة الحصة)111 

دآهم.

توزي  آأس املال):

السيدة معلوم مليكة)511)حصة.

 511 عابد) ايت  احمد  السيد 

حصة.

استخالص) (: االجتماعي) الهدف 

الفواتير.

السيدة معلوم) (: التسيير املشترك)

مليكة والسيد احمد ايت عابد ملدة)

غير محدودة.
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السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسم8ر باستثناء)السنة)

في) التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاآي.

تم تسجيل الشركة) (: التسجيل) (

باملحكمة) التجاآي  بالسجل 

 6655 االبتدائية بخريبكة تحت آقم)

بتاآيخ)7))أكتولر)1)1).
موجز وليان

15 P

RBB PEDICONCEPT شركة
ش.م.م

آأسمالها االجتماعي : 111.111 

دآهم

املقر االجتماعي : الطابق األآ�ضي

آقم 111، زنقة عالل بن أحمد 

أمكيك، بلفيدير،)الداآ البيضاء

تغيير تسمية الشركة
الزيادة في النشاط املزاول

استقالة املسير املشاآك وتعيين 
املسير الجديد

مالءمة القانون األسا�ضي للشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 (1 يوم) املنعقد  االستثنائي للشركة 

سبتم8ر)1)1))قرآ ما يلي):

تغييير تسمية الشركة):

 RBB من) الشركة  تسمية  تغيير 

RB ART- إلى) (PEDICONCEPT

.GALERIE

تم) فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 
القانون) من  (((( الفصل) تعديل 

بتسمية) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

الشركة.

من) املزاول  النشاط  في  الزيادة 

طرف الشركة كما يلي):

الديكوآ،) (: نشاط) زيادة 

اإلصالحات،)األشغال النهائية،)...

مقاولة الخدمات.

تم) فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 
القانون) من  ((3( الفصل) تعديل 

بالنشاط) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

االجتماعي للشركة.

وتعيين) املشاآك  املسير  استقالة 

املسير الجديد للشركة):

السيد محمد هشام برادة العزيزي)

كمسير) منصبه  من  استقالته  يقرآ 

RBB PEDICONCEPT(شريك لشركة

آضوان) احسان  السيدة  وتعيين 

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.

تم) فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 

القانون) من  ((15( الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة املتعلق بالتسيير.

مالءمة القانون األسا�ضي للشركة.

قرآ) التعديالت  هذه  إثر  وعلى 

للشركة) االستثنائي  العام  الجم  

لشركة) األسا�ضي  القانون  مالءمة 

RBB PEDICONCEPT

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدة املحكمة التجاآية بالداآ)

 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم))75181.
ملخص قصد النشر

مراكش

16 P

STE SOGEFICOM

DIAMANT BLEU PRIVE
SARL AU

تأسيس
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

9))سبتم8ر) املحدودة في فاس بتاآيخ)

1)1))ذات الخصائص التالية):

 DIAMANT BLEU (: التسمية)

PRIVE SARL AU

 (64 قطعة) (: االجتماعي) املقر 

تجزئة التوفيق زواغة فاس.

الهدف):)مؤسسة مدآسية.

املدة):)99)سنة.

دآهم،) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم لكل واحدة.

الشركاء):

السيد الكحلي عبد الحق):)1111 

حصة ب):)111.111)دآهم.

الكحلي السيد  (:  التسيير)
عبد الحق والسيدة فشتالي ليلى.

الكحلي) السيد  (: اإلمضاء)
عبد الحق والسيدة فشتالي ليلى.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 
آقم) تحت  بفاس  التجاآية  املحكمة 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((868/(1(1

.(1(1
17 P

 CARREFOUR TECHNIQUE
INDUSTRIEL DU SUD

SARL
تأسيس شركة

يوم في  مؤآخ  عرفي  لعقد   تبعا 
وض ) تم  حيث  ((1(1 أكتولر) ((7
ذات) املساهمة  الشركة  قوانين 
املميزات) وذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
شركة كاآفوآ تيكنيك) (: التسمية)

أندوستريال دي سود))ش.م.م).
الصفة القانونية):)شركة مساهمة)

ذات مسؤولية محدودة.
حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):
التجاآة في األجهزة الكهرلائية.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)
لالكتتاب) كلها  دآهم  (111.111

والدف .
 1( عماآة ايوآ) (: املقر االجتماعي)

متجر آقم))1)ب امسيرنات أكادير.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاآيخ تأسيس الشركة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
السيد) الشركة  يدير  (: اإلداآة)
يوسف سموق والسيد محمد سموق)

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاآيخ بأكادير  التجاآية   املحكمة 
8))أكتولر)1)1))تحت آقم)96887.
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IZRAREN FROID

SARL

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : زنقة القنيطرة

ميدان ) سبتم8ر إقامة مختاآة

الطابق 8 شقة آقم )3 م.ج مكناس

تأسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (( بمكناس بتاآيخ)

ذات) شركة  تأسيس  قانون  وض  

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 IZRAREN FROID (: التسمية)

SARL

القنيطرة) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

مختاآة) إقامة  سبتم8ر  (( ميدان)

الطابق)8)شقة آقم))3)م.ج مكناس.

الهدف):

مخزن للت8ريد والتخزين وتغليف)

الخضر والفواكه.

محطة التعبئة والتغليف وتغليف)

املنتجات.

استيراد وتصدير.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)

1111)حصة من) دآهم مقسمة على)

فئة)111)دآهم للحصة الواحدة.

السيد هادي محمد)511)حصة.

السيد هادي العرابي)511)حصة.

املدة):)99)سنة.

اإلداآة):)يدير الشركة السيد هادي)

محمد والسيد هادي العرابي ملدة غير)

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) بمكناس  التجاآية 

1)1)،)آقم)3466،)سجل تجاآي آقم)

.51113

19 P
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 PRO EMBALLAGE MOYEN

ATLAS

Sigle »PEMA« SARL(AU

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : كلم )1 طريق 

افران اوكموس ب.م 56 أزآو

تأسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (6 بمكناس بتاآيخ)

ذات) شركة  تأسيس  قانون  وض  

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 PRO EMBALLAGE (: التسمية)

 MOYEN ATLAS - Sigle »PEMA«

SARL AU

طريق) (1( كلم) (: االجتماعي) املقر 

افران اوكموس ب.م)56)أزآو.

الهدف):

محطة تكييف وتغليف للمنتجات)

الزآاعية.

شراء)ولي  املنتجات الزآاعية.

إداآة املزآعة.

املنتجات) وتصدير  استيراد 

الزآاعية.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)

1111)حصة من) دآهم مقسمة على)

فئة)111)دآهم للحصة الواحدة.

 1111 الحق) عبد  حنان  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

اإلداآة):)يدير الشركة السيد حنان)

عبد الحق ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) بأزآو  االبتدائية 

1))،)سجل تجاآي آقم) 1)1)،)آقم)

.1381

20 P

DROGUERIE L’HACIENDA
SARL AU 

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : الطابق السفلي

فيال آقم 11 تجزئة عمر برج موالي 

عمر طريق السييندا مكناس

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يونيو) (31 بمكناس بتاآيخ)

ذات) شركة  تأسيس  قانون  وض  

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 DROGUERIE (: التسمية)

L’HACIENDA SARL AU

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

تجزئة عمر برج موالي) (11 فيال آقم)

عمر طريق السييندا مكناس.

الهدف):)العقاقير.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)

1111)حصة من) دآهم مقسمة على)

فئة)111)دآهم للحصة الواحدة.

السيد املرابط أنس)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

املرابط أنس ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

15)أكتولر) بتاآيخ) بمكناس  التجاآية 
1)1)،)آقم)78)3،)سجل تجاآي آقم)

.51999

21 P

STE JBH ELEVAGE
SARL 

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : محل آقم 1

ايت ميمون امو�ضى ايت بوآزوين 

الحاجب

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يوليو) (15 بمكناس بتاآيخ)

ذات) شركة  تأسيس  قانون  وض  

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 STE JBH ELEVAGE (: التسمية)

SARL

1 آقم) محل  (: االجتماعي)  املقر 

بوآزوين) ايت  امو�ضى  ميمون  ايت 

الحاجب.

الهدف):)

االستغالل الزآاعي.

ترلية املاشية.

 111.111 في) حدد  (: الرأسمال)

1111)حصة من) دآهم مقسمة على)

فئة)111)دآهم للحصة الواحدة.

السيد ج8ران هشام)711)حصة.

السيد ج8ران محمد)111)حصة.

السيدة ج8ران لطيفة)111)حصة.

 111 فاظمة) لكناوي  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

ج8ران هشام ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بمكناس،)سجل تجاآي آقم)

.516(9

22 P

شركة ستيتوين
ش.م.م ش.و

SOCIETE STITWIN SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 11.111 دآهم

املقر االجتماعي : طريق ايت اوآير

كلم 9.5 دواآ املحمدية جماعة 

الويدان مراكش

املوق ) العرفي  العقد  بمقت�ضى 

بمراكش) ((1(1 سبتم8ر) ((( بتاآيخ)

تمت املصادقة على القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص) ذات  وحيد  لشريك 

التالية):

شركة) (: االجتماعي) اللقب 

»ستيتوين«.

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

ايت) طريق  (: االجتماعي) املقر 

9.5)دواآ املحمدية جماعة) اوآير كلم)

الويدان مراكش.

تسويق) (: االجتماعي) الهدف 

املنتجات الحرفية.

 11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (111 إلى) موزعة  دآهم 

دآهم) (111 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة مسندة للشركاء)على النحو)

التالي):

الحاملة) املسكون  كمليا  السيدة 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

EE7(441 ... 111)حصة اجتماعية.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

غير) ملدة  املسكون  كمليا  املساهمة 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

 (1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ) وذلك 

وتم) (116(78 الترتيبي) الرقم  تحت 

تقييدها بالسجل التجاآي تحت آقم)

.117187

23 P

شركة أسادس سيرفيس
ش.م.م

 SOCIETE ASSADS SERVICES

SARL

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

دآهم

املقر االجتماعي : الطابق األآ�ضي

حي كوغردة ايت اوآير عمالة الحوز

مراكش

املوق ) العرفي  العقد  بمقت�ضى 

بمراكش) ((1(1 سبتم8ر) ((4 بتاآيخ)

تمت املصادقة على القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية):

شركة) (: االجتماعي) اللقب 

»أسادس سيرفيس«.

الصفة القانونية):)ش.م.م.

الطابق األآ�ضي) (: املقر االجتماعي)

حي كوغردة ايت اوآير عمالة الحوز 

مراكش.
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الهدف االجتماعي):)أشغال البناء.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1111 إلى) موزعة  دآهم 

دآهم) (111 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة مسندة للشركاء)على النحو)

التالي):

السيد السوق عبد العزيز الحامل)

  EE3413(1 آقم) الوطنية  للبطاقة 

511)حصة اجتماعية.

الحامل) هللا  عبد  السوق  السيد 

  EE(43593 آقم) الوطنية  للبطاقة 

511)حصة اجتماعية.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

غير) ملدة  هللا  عبد  السوق  السيد 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

 (1(1 أكتولر) (15 بتاآيخ) وذلك 

وتم) (116334 الترتيبي) الرقم  تحت 

تقييدها بالسجل التجاآي تحت آقم)

.117((9

24 P

شركة لي ليميير دو ال ميدينا
ش.م.م ش.و

 SOCIETE LES LUMIERES DE LA

MEDINA SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

دآهم

املقر االجتماعي : مكتب آقم 34

عماآة 6) شاآع عالل الفا�ضي

مراكش

العام االستثنائي) الجم   بموجب 

بتاآيخ الشركة  بمقر   املنعقد 

شركة صادقت  ((1(1 سبتم8ر) (7 

»لي ليميير دو ال ميدينا«)على ما يلي):

بثمن) اجتماعية  حصة  (511 بي )

الثمن) ليكن  للواحدة  دآهم  (111

طرف) من  دآهم  (51.111 اإلجمالي)

لفائدة) محمد،) الحاج  أيت  السيد 

السيد عادل أكايمرو طبقا لعقد بي )

الحصص املوق  بين الطرفين.

ذات) شركة  من  الشركة  مروآ 

ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

استقالة السيد أيت الحاج محمد)

من تسيير الشركة والتأكيد على أن)

الشريك) هو  أكايمرو  عادل  السيد 

املسير) هو  ولالتالي  للشركة  الوحيد 

الوحيد لها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

1)1))وذلك تحت) 14)أكتولر) بتاآيخ)
آقم)89)116.

25 P

شركة أوت دور إفانت
ش.م.م

 SOCIETE LES OUTDOOR

EVENTS SARL

الرأسمال االجتماعي : 11.111 دآهم

املقر االجتماعي : شاآع محمد 

السادس إقامة علي املدرل د 

الطابق الثاني الشقة آقم 5 مراكش

السجل التجاآي آقم 435)8

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 (5 بتاآيخ) بمراكش  االستثنائي 

1)1))صادقت شركة)»أوت) سبتم8ر)

دوآ إفانت«)على التعديالت التالية):

بثمن) اجتماعية  حصة  ((5 بي )

الثمن) ليكن  للواحدة  دآهم  (111

طرف) من  دآهم  ((.511 اإلجمالي)

 Vincent( Paul( Antoine السيد)

 Yvette لفائدة السيدة) (BROTONS

ولالتالي) (Elisabeth,( BROTONS

للحصص) الجديد  التوزي   فإن 

االجتماعية أصبح على النحو التالي):

 Mr.( Vincent( Paul( Antoine

BROTONS : 35)حصة اجتماعية.

 Mme( Yvette( Elisabeth,

BROTONS : 31)حصة اجتماعية.

  Mme Céline, Alice BERGER

31)حصة اجتماعية.
 5  :  Mme( Rhita( LEHLIMI

حصص اجتماعية.

 111 ليكن مجموع الحصص هو)

حصة اجتماعية.

السيدة) تعيين  (: التسيير) تغيير 

 Yvette( Elisabeth,( BROTONS

محدودة) غير  ملدة  جديدة  كمسيرة 

 Vincent السيد) فإن  ولالتالي 

والسيدة) (Antoine BROTONS

 Yvette( Elisabeth,( BROTONS

والسيدة)Céline, Alice BERGER)هم)

املسيرون للشركة ملدة غير محدودة.

األسا�ضي) القانون  في  التحديث 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

بتاآيخ)13)أكتولر)1)1))وسجل تحت)

آقم)54)116.

26 P

MAROLIFT
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

4، زنقة واد زيز، الطابق الثالث

شقة 7، أكدال، الرلاط

حل مسبق
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

قرآ مسير الشركة) (،(1(1 يونيو) (31

مسؤولية) ذات  شركة  (MAROLIFT

111.111)دآهم،) محدودة،)آأسمالها)

زنقة واد زيز،) (،4 (: مقرها االجتماعي)

أكدال،) (،7 شقة) الثالث،) الطابق 

الرلاط،)تقرآ ما يلي):

حل الشركة بشكل مسبق.

تعيين املصفي للشركة في شخص)

السيد بياع علي.

جعل العنوان التالي):)4،)زنقة واد)

زيز،)الطابق الثالث،)شقة)7،)أكدال،)

الرلاط،)مقر التصفية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم بالرلاط  التجاآية   املحكمة 

6))أكتولر)1)1))تحت آقم)118118.

27 P

CECOGEC KHEMISSET
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : غرفة الصناعة 
والتجاآة والخدمات الخميسات

زنقة حمان الفطواكي
صندوق ال8ريد 16)

حل الشركة
تبعا ملا جاء)في محضر الجم  العام)
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
بتاآيخ)31)سبتم8ر)119))تقرآ ما يلي):
حل الشركة ابتداء)من)31)سبتم8ر)

.(119
ابراء) السيد نوحي مصطفى  منح 
بداية) تاآيخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة حتى يومنا هذا.
مصطفى) نوحي  السيد  تعيين 
(: ب) املتواجد  الشركة  بمقر  وذلك 
غرفة الصناعة والتجاآة والخدمات)
الفطواكي) حمان  زنقة  الخميسات 
صندوق ال8ريد)16))كمصف للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالخميسات في)1))سبتم8ر)

1)1))تحت آقم)1156.
وهذا بمثابة مقتطف وليان

28 P

 AFRICA TRADING AND
DISTRIBUTION

SARL AU
ذات آأسمال يقدآ ب 111.111 

دآهم
املقر االجتماعي : ممر الزآقطوني

65) الطابق التاس  آقم )9
الداآ البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 (1(1 سبتم8ر) (14 بتاآيخ) بالرلاط 
شركة) الوحيد  الشريك  يد  على 
 CETMAB FOOD AND DRINK
واملسجلة) بباآيس  املتواجدة  (SAS
باآيس) ملدينة  التجاآي  بالسجل 
من) ممثلة  (799314943 آقم) تحت 
طرف صاحبها السيد حمزة اطريقي)
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تم وض  القانون األسا�ضي للشركة،)

والتي تحمل الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 AFRICA TRADING (: إسمها)

AND DISTRIBUTION SARL AU

هدفها):)بي  شراء)والتجاآة العامة)

للمنتوجات الغذائية.

 (65 الزآقطوني) ممر  (: مقرها)

الطابق التاس  آقم))9)الداآ البيضاء.

سنة تبتدئ من يوم) (99 (: أمدها)

التأسيس.
دآهم) (111.111 (: آأسمالها)

مقسمة إلى)1111)حصة بقيمة)111 

دآهم للواحدة.

غير) وملدة  الشركة  يدير  (: إداآتها)

محددة السيد حمزة اطريقي والسيد)

علي محمد علي اميمة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسم8ر)

من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاآية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالداآ البيضاء)يوم)7))أكتولر)1)1) 

تحت آقم)477713.
وهذا بمثابة مقتطف وليان

29 P

TORRECID
Succursale

Siège(Social : 79, Lot(Layali(II

3ème(étage(Route(de(Bouskoura

Berrechid 

تغيير مسير الشركة
شركاء) قراآات  ملحضر  بموجب 
القانون) بموجب  املحدودة  الشركة 

بتاآيخ (TORRECHID  اإلسباني)

9)سبتم8ر)1)1)،)تقرآ ما يلي):

االعتراف باستقالة السيد كاآلوس)

كوآلونيل باآسيلو من مهامه كمدير)

.Torrechid(Maroc(لفرع

ألفونسو) كاآلوس  السيد  تعيين 

إيبانيز لوآينت مديرا جديدا للفرع.

صالحيات الشكليات.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي ل8رشيد في)1))أكتولر)1)1) 

تحت آقم)1386.

30 P

SOCIETE FAHIM’S CAR
شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 51.111 دآهم

املقر االجتماعي : 5) زنقة باتريس

لومومبا الشقة آقم ) حسان الرلاط

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

1)1))قرآ شركاء) 14)سبتم8ر) بتاآيخ)

الشركة ما يلي):

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

حصة) (311 االجتماعية) الحصص 

للسيد عبد اإلله زيان بوزيان لفائدة)

السيد محمد البوداللي.

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

حصة) ((11 االجتماعية) الحصص 

السيد) لفائدة  نادية  فهيم  للسيدة 

محمد البوداللي.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

تغيير القانون األسا�ضي واملصادقة)

على الصيغة الجديدة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)4819.

31 P

L.FARACH
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

قد) (،(1(1 أغسطس) (31 يوم) بسال 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

والتي تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)L.FARACH)ش.م.م.
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

 111 1.111)حصة بثمن) مقسم على)

كلها) تكتتب  الواحدة  للحصة  دآهم 

وتحرآ كليا عند االكتتاب من طرف)

الشركاء.

املقر االجتماعي):)سانية الجوهري)
طريق) السفلي  الطابق  (34 آقم)

القنيطرة)-)سال.
الهدف االجتماعي):)غرض الشركة)
مباشر) غير  او  مباشر  بشكل  سواء)
وسواء)لحسابها او باملشاآكة أو لفائدة)
الغير،)هو املعلوميات وااللكترونيات)

وشبكات الكهرلاء)العامة.
بكل) القيام  عامة،) ولصفة 
والصناعية) التجاآية  العمليات 
واملتعلقة) والعقاآية  واملالية 
باملنقوالت املرتبطة بشكل مباشر او)
غير مباشر باألنشطة املذكوآة أعاله)
الشركة) تنمية  في  تساهم  التي  أو 

وتوسيعها.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
سانية) القاطن بسال،) الحروآ  آشيد 
القنيطرة) طريق  (34 آقم) الجوهري 
آقم) الوطنية  للبطاقة  والحامل  (-

AB(14311،)ملدة غير محدودة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
 16 يوم) بسال  االبتدائية  باملحكمة 

أكتولر)1)1))تحت آقم)7))35.
(: التجاآي) السجل  في  االندآاج 
التجاآي) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت آقم)149)3.
لإلشاآة والنشر

املسير):)السيد آشيد الحروآ

32 P

 CARLESON WAGONLIT
MAROC

S.A
س.ت. الداآ البيضاء آقم 65))3

تغيير اسم الشركة
تغيير املمثل الدائم

املجلس) محاضر  بموجب  (- (I
املختلط) العام  والجم   اإلداآي 
 1( بتاآيخ) التوالي  على  املنعقدين 
(،(1(1 يونيو) (31 و) ((1(1 يونيو)
 CARLESON WAGONLIT«(للشركة
مساهمة  شركة   »MAROC S.A
الكائن  6.111.111 دآهم،  آأسمالها 

البيضاء،  بالداآ  االجتماعي  مقرها 

)6-61 زنقة العرايبي جياللي تقرآ ما 

يلي :

تغيير اسم الشركة ليصبح االسم 

.»CWT MAROC« : الجديد

تعديل القانون األسا�ضي للشركة 

وفقا ملا ذكر.

بيوتي  موآكان  السيد  تعيين 

كممثل   (MORGAN BUTTY(

 CWT( الشركة  للمتصرف  دائم 

 (BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V

  Sanjay( مكان السيد سانجاي كابوآ

.(KAPOOR

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

التجاآية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 (1(1 8) أكتولر  بالداآ البيضاء في 

تحت آقم 751991.
آئيس املجلس اإلداآي

33 P

PETIT FORESTIER MAROC
SARL AU

س.ت. الداآ البيضاء آقم 781)1)

استقالة مسير
قراآات) محضر  بموجب  (- (I

سبتم8ر) (16 بتاآيخ) الوحيد  الشريك 

 PETIT FORESTIER« لشركة) ((1(1

MAROC SARL AU« شركة محدودة 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

الكائن  1.111.111 دآهم،  آأسمالها 

مقرها االجتماعي بالداآ البيضاء، لو 

)45، منطقة صناعية صابيو، إقليم 

النواصر، تقرآ ما يلي :

إآيك  السيد  استقالة  معاينة 

 (Mr( Éric( FORESTIER( فوآيستيي 

من مهامه كمسير.

بناء  مسيرة  الشركة  تصبح 

السيدة  طرف  من  ذكر  ما  على 

 Mme( جيرالدين دي سيسبي ديس

Géraldine(DE(CESPEDES) والسيد 

 Mr( Léonard( فوآيستيي  ليوناآد 

.(FORESTIER
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القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجاآية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 (1(1 8) أكتولر  بالداآ البيضاء في 

تحت آقم 751991.
آئيس املجلس اإلداآي

34 P

 PETIT FORESTIER DIGITAL
SOLUTIONS

SARL AU
س.ت. الداآ البيضاء آقم 388317

استقالة مسير
قراآات) محضر  بموجب  (- (I
سبتم8ر) (16 بتاآيخ) الوحيد  الشريك 
 PETIT FORESTIER« لشركة) ((1(1
 DIGITAL SOLUTIONS SARL
AU«)شركة محدودة املسؤولية ذات)
 111.111 الشريك الوحيد آأسمالها)
دآهم،)الكائن مقرها االجتماعي بالداآ)
منطقة صناعية) (،45( لو) البيضاء،)
صابيو،)إقليم النواصر،)تقرآ ما يلي):
إآيك  السيد  استقالة  معاينة 
 (Mr( Éric( FORESTIER( فوآيستيي 

من مهامه كمسير.
بناء  مسيرة  الشركة  تصبح 
السيدة  طرف  من  ذكر  ما  على 
 Mme( جيرالدين دي سيسبي ديس
Géraldine(DE(CESPEDES) والسيد 
 Mr( Léonard( فوآيستيي  ليوناآد 

.(FORESTIER
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجاآية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 (1(1 8) أكتولر  بالداآ البيضاء في 

تحت آقم 751994.
آئيس املجلس اإلداآي

35 P

BULL MAROC
S.A

س.ت. الداآ البيضاء آقم 15491
تجديد مهام املتصرفين

نقل املقر االجتماعي
بموجب محاضر الجم  العام) (- (I
املختلط واملجلس اإلداآة املنعقدين)
و) ((1(1 يونيو) (5 على التوالي بتاآيخ)
املساهمة) لشركة  (،(1(1 يونيو) (31

آأسمالها) (»BULL MAROC S.A«

مقرها) الكائن  دآهم،) (6.111.111

 ((1(71( االجتماعي بالداآ البيضاء،)

القدس) شاآع  (،1111 كازانيرشوآ،)

الطابق) (،( شوآ) معروف)) )سيدي 

الثالث،)تقرآ ما يلي):

السيد  املتصرف  مهام  تجديد 

 Francis( ميسطون  فرانسيس 

فاآاج  صوفيا  والسيدة   (MESTON

.(Sofia(FARAJ(

تجديد مهام الرئيس املدير العام 

 Francis( السيد فرانسيس ميسطون

.(MESTON

الداآ  إلى  االجتماعي  املقر  نقل 

شاآع  كازانيرشوآ،   (1(71 البيضاء 

حي   ،111 بالطو   ،11 شوآ  القدس 

سيدي معروف.

القانون  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�ضي وفقا ملا ذكر.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة 

التشريعية  لإلصداآات  طبقا 

الجديدة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

التجاآية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 (1(1 8) أكتولر  بالداآ البيضاء في 

تحت آقم )75199.
آئيس املجلس اإلداآي

36 P

STE LARGEZ PESCA

تأسيس 
 (1 بتاآيخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وض   تم  ((1(1 أكتولر)

الشركة ذات املميزات التالية):

 STE LARGEZ« (: التسمية)

.»PESCA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو راآجه.

جمي ) السمك،) وشراء) بي  

األنشطة املتعلقة بالصيد والبحر....

املقر الرئي�ضي):)تجزئة موالي آشيد)

املجموعة)L)الرقم)174)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 دآهم مقسمة إلى)

السيد) ملك  في  للواحدة  (111 فئة)

عزيز زآكال.

تعيين من طرف السيد) (: اإلداآة)

عزيز زآكال.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

آقم) التجاآي  السجل  ((1(1/(551

.33565

37 P

ABR HORIZON
تأسيس

 1( بتاآيخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وض   تم  ((1(1 أكتولر)

الشركة ذات املميزات التالية):

.»ABR HORIZON«(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو راآجه.

جمي  األنشطة املتعلقة بالبناء)....

انزآان) بئر  إقامة  (: الرئي�ضي) املقر 

الطابق) د  (5 آقم) العماآة  د  ابلوك 

الراب  العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 دآهم مقسمة إلى)

السيد) ملك  في  للواحدة  (111 فئة)
آضوان العبا�ضي.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلداآة)
آضوان العبا�ضي.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

آقم) التجاآي  السجل  ((1(1/(561

.33583

38 P

SAB DIGITAL
تأسيس

 1( بتاآيخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وض   تم  ((1(1 أكتولر)

الشركة ذات املميزات التالية):

.»SAB DIGITAL«(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو راآجه.

جمي  األنشطة املتعلقة بالبناء)....

انزآان) بئر  إقامة  (: الرئي�ضي) املقر 

الطابق) د  (5 آقم) العماآة  د  ابلوك 

الراب  العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 دآهم مقسمة إلى)

السيد) ملك  في  للواحدة  (111 فئة)

آضوان العبا�ضي.

تعيين من طرف السيد) (: اإلداآة)

آضوان العبا�ضي.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

آقم) التجاآي  السجل  ((1(1/(563

.33577

39 P

STE AAIN AL JANOUB
SARL

آأسمالها 111.111 دآهم

RC : 33619

تأسيس
 (6 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة ذات) تم إنشاء) ((1(1 أكتولر)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 AAIN AL JANOUB (: التسمية)

ش.م.م.

وتجاآة) وتعبئة  جم   (: النشاط)

وتوزي  املاء)املعدني)...
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العهد) ولي  حي  (: االجتماعي) املقر 

الدريل) عماآة  امللكي  الجيش  شاآع 

آقم)34)العيون.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

دآهم) (111.111 (: املال) آأس 

موزعة) حصة  (1111 على) مقسمة 

كالتالي):

 811 (: الدريل) رليل  السيد 

حصة.

العينين) ماء) سيدي  السيد 

الدريل):)111)حصة.

السيد الحبيب داود):)111)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد سيدي)

ماء)العينين الدريل والسيد الحبيب)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  داود 

محدودة م  اعتماد اإلمضاء)املشترك)

للمسيرين.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ)

.(1(1/(991

40 P

STE RAWYA MULTI-

SERVICES
RMS SARL AU

تأسيس
تأسيس) تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

شركة باملميزات التالية):

STE RAWYA MULTI-(:(التسمية

.SERVICES RMS

 SARL : الشكل القانوني للشركة

.AU

شاآع األمير موالي) (: مقر الشركة)

عبد هللا عماآة آقم)7))الطابق الثاني)

املكتب)7.

(: للشركة) االجتماعي  النشاط 

مكتب لالستشاآات القانونية.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

1111)حصة ب)111)دآهم للحصة.

يعهد إلى السيدة آاوية) (: التسيير)

شهين ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

يناير) (16 بتاآيخ) بالعيون  االبتدائية 

119))تحت آقم)19/135.

سجل تجاآي آقم)6747).

41 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

AV MLY ABDELLAH N° ( BIS (ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

STE TIMKIT ASSURANCE 
SARL

آقم 55 شاآع الحسن الثاني، 

تنجداد

بي  حصص اجتماعية
بموجب املحضر غير العادي) (- (1

أغسطس) ((7 املنعقد بالرشيدية في)

1)1)،)قرآ شركاء)الشركة ما يلي):

للسيد) امحمد  نبيلي  السيد  بي  

 511 ما مجموعه) العيساوي محمد 

حصة اجتماعية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (1(1 سبتم8ر) ((( بالرشيدية بتاآيخ)

تحت آقم)869/7445.
مقتطف لإليداع والنشر

42 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

AV MLY ABDELLAH N° ( BIS (ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

STE IXSMNBAR 
SARL

دواآ اكيس اميضر، تنغير

بي  حصص اجتماعية
تعيين املسير للشركة

بموجب املحضر غير العادي) (- (1

املنعقد بتنغير في)9)ماآس)1)1)،)قرآ)

شركاء)الشركة ما يلي):

للسيد) محمد  بوايكر  السيد  بي  

 411 مجموعه) ما  ( ازنو) الحسين 

حصة اجتماعية.

للسيد) ازنو  يوسف  السيد  بي  

 411 مجموعه) ما  ( ازنو) الحسين 

حصة اجتماعية.

ازنو) الحسين  السيد  تسمية 

كمسير للشركة)؛

البنكي من) ستتم إداآة الحساب 

طرف السيد الحسين ازنو.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتنغير) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) ((1(1 سبتم8ر) ((8 بتاآيخ)

.555/5671
مقتطف لإليداع والنشر

43 P

سان ست ساند

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

آأسمالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : شاآع محمد ديوآي 

ومحمد عبدو اقامة كاميليا الطابق 

الثاني آقم )

تأسيس 
 (9 بتاآيخ) بمقت�ضى عقد راص 

القانون) وض   تم  ((1(1 سبتم8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

تحمل) وحيد  لشريك  محدودة 

الخصائص التالية):

التسمية):)»سان ست ساند«.

املوضوع):)مقاول تسيير واستغالل)

فالحي.

محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

كاميليا  اقامة  عبدو  ومحمد  ديوآي 

الطابق الثاني آقم ).

من) ابتداء) سنة   99  : املدة 

التأسيس الكامل للشركة.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1111 على) مقسومة  دآهم 

بقيمة)111)دآهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):

السيد فكاآ عبد العالي):)111.111 

دآهم.

تعيين املسؤول عين السيد فكاآ)

للشركة ملدة غير) العالي مسيرا  عبد 

محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))7981.

44 P

 SOCIETE GENERALE

 ASSET MANAGEMENT

 ALTERNATIVE

INVESTMENTS
شركة مجهولة اإلسم مبسطة

آأسمالها 99.965.111 دآهم

مقرها االجتماعي : 55 شاآع عبد 

املومن، 111))، الداآ البيضاء

السجل التجاآي 167979

تبعا ملحضر الجم  العام العادي)

ما) تقرآ  (،(1(1 سبتم8ر) (11 بتاآيخ)

يلي):

مدقق) تعيين  مدة  تجديد 

الحسابات.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)6117).

45 P

WENDEL AFRICA
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها 511.111 دآهم

مقرها االجتماعي : أنفا بالس مركز 

األعمال EST، الطابق األول، مكتب 

)D، شاآع الكوآنيش، عين الدياب، 

الداآ البيضاء

السجل التجاآي 84471)

تبعا ملحضر الجم  العام العادي)

تقرآ) (،(1(1 سبتم8ر) (31  بتاآيخ)

ما يلي):
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املتعلق) اإلداآة  تقرير  قراءة 

بأسباب قراآ حل الشركة.

مهام) وانتهاء) للشركة  مبكر  حل 

املدير.

تعيين مقر التصفية.

مهامه) وتحديد  املصفي  تعيين 

وصالحيته.

الوض ) على  واملصادقة  املعاينة 

سبتم8ر) (31 في) املتوقف  الحساب 

.(1(1

السنة) انتهاء) تاآيخ  تعديل 

للنظام) ((8 الحسابية وتعديل املادة)

األسا�ضي للشركة.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)84471).

46 P

SWEET CREPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها 111.111 دآهم

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  بالرلاط  ((119 يناير) (9

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):

.SWEET CREPE(:(التسمية

صن ) (: االجتماعي) الهدف 

الحلويات)/)مطعم.

املقر االجتماعي):)حي املغرب العربي)
آقم)979))تماآة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة.

التسيير):)رولة حيران.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.

االبتدائية) املحكمة  (: اإليداع)

بتماآة بتاآيخ)14)أكتولر)1)1).

السجل التجاآي آقم):)131995.

47 P

لوفلي شيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
آأسمالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : س 34 املجم  

التجاآي محج الرياض حي الرياض 

الرلاط

املنعقد) العام  الجم   بمقت�ضى 

أغسطس) (13 بصفة غير عادية يوم)

قام املساهم الوحيد للشركة) ((1(1

بما يلي):

الحصص) بي   على  موافقة  (- (1

االجتماعية التي هي في ملكه لفائدة)

شركة أوغليس هولدينغ.

))-)موافقة على استقالة السيدة)

كمسيرة) منصبها  من  غنام  هودا 

للشركة.

3)-)تعيين السيد محمد مراد غنام)
كمسير جديد للشركة ولذلك يكون)

إمضاء)محمد مراد غنام هو املعتمد)

كل) م   املعامالت  جمي   في  عليه 

اإلداآات واألبناك.

 14 -  13 -  7 -  6 تعديل الفصول)

من القانون األسا�ضي للشركة) (16 و)

وتحيينه طبقا ملا سبق.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم)117887)بتاآيخ)1))أكتولر)

.(1(1
من أجل النشر واإلرالص

مسير الشركة

48 P

STE BALIBA
SARL AU

الطابق األول، شقة آقم 5، مبنى 
آقم 94 نابولي، املحيط، الرلاط

للشركاء) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

املسجل (،(119 أكتولر) ((8 بتاآيخ)

تم) ((119 أبريل) (3 في الرلاط بتاآيخ) (

وض  القانون األسا�ضي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

 BALIBA« شركة) (: التسمية)

MAROC«)شركة ش.م.م ش.و.

األول،) الطابق  (: التجاآي) املقر 

نابولي،) (94 آقم) مبنى  (،5 آقم) شقة 

املحيط،)الرلاط.

والتكوين) التدآيب  (: املوضوع)

التجاآي واملنهي.

االستشاآات القانونية والضريبية)

واملواآد البشرية.

تنظيم األحداث.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد عبد الجواد وزاني شاهدي.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

موزعة كما يلي):

السيد عبد الجواد وزاني شاهدي:)

1111)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املكتب)

الرلاط) بوالية  لالستثماآ  الجهوي 

نوفم8ر) (8 بتاآيخ) القنيطرة  (- سال) (-

119))تحت آقم)87)141.

49 P

VTEEM LLD
تفويت الحصص االجتماعية) (- (1

شركة) (»VTEEM LLD« شركة) في 

آأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

موالي) السيد  من  دآهم،) (51.111

 MARITA يوسف العلوي إلى شركة)

ذات) شركة  (IMMOBILIERE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

))-)محضر املصادقة على تفويت)

املقر) وتغيير  االجتماعية  الحصص 

االجتماعي وتحويل الشركة إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد.

األساسية) القوانين  تحيين  (- (3

للشركة.

طرف) من  محرآ  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) العوفي،) صونيا  األستاذة 

سبتم8ر) ((( و) (15 بتاآيخ) بالرلاط،)

تم تفويت حصص اجتماعية) ((1(1

في شركة)»VTEEM LLD«)شركة ذات)

مسؤولية محدودة وذلك كالتالي):

العلوي،) يوسف  موالي  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

وحول) وفوت  باع  (،A3(8(6( آقم)

في) االجتماعية  حصصه  جمي  

ذات) شركة  (»VTEEM LLD« شركة)

مسؤولية محدودة إلى):

 MARITA IMMOBILIERE(شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

طرف) من  املمثلة  الوحيد.) الشريك 

الحامل) بولكوط،) آحال  السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Y8111(

تعيين الحصص االجتماعية.

مملوكة) اجتماعية  حصة  (51

من السيد موالي يوسف العلوي في)

ذات) شركة  (»VTEEM LLD« شركة)

مسؤولية محدودة.

ولمقت�ضى عقد محرآ من طرف)

موثقة) العوفي،) صونيا  األستاذة 

 (1(1 سبتم8ر) ((( بتاآيخ) بالرلاط،)

تفويت) على  املصادقة  محضر  تم 

الشركة) في  االجتماعية  الحصص 

شاآع) (17 إلى) املقر االجتماعي  وتغيير 

وتحويل) الرلاط  حسان  صومعة 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  الشركة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

ولمقت�ضى عقد محرآ من طرف)

موثقة) العوفي،) صونيا  األستاذة 

بالرلاط،)بتاآيخ)4))سبتم8ر)1)1))تم)

تحيين القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط.

50 P
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COP MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 111.111 دآهم

السجل التجاآي آقم 45)476

املنعقد) العام  الجم   من  بقراآ 

1)1))تم تأسيس) )))سبتم8ر) بتاآيخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص) تحمل  وحيد  بشريك 

التالية):

ماآوك) كوب  (: التجاآي) اإلسم 

.COP MAROC

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

اإلنعاش) (: االجتماعي) الغرض 

العقاآي.

شاآع (61 (: االجتماعي)  املقر 

)لال ياقوت،)ملتقى مصطفى املعاني،)

الطابق األول،)آقم)56،)مركز الرياض)

الداآ البيضاء.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

كل) حصة  (1111 على) دآهم مقسم 

على) مقسمة  دآهم  بمائة  حصة 

الشكل التالي):

السيد عمر مطي ):)551)حصة.

 451 (: بوليالي) اسمهان  السيدة 

حصة.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

رلق) الزهرة  السيدة  املسيرة  طرف 

جمي ) م   محدودة  غير  ملدة  ( هللا)

اإلداآات) جمي   وأمام  الصالحيات 

ما عدا أمام املؤسسات البنكية التي)

تبقي حصرا بتوقي  الشريك السيد)

العقاآية) واملحافظات  مطي   عمر 

الشريكين) بتوقي   حصرا  تبقى  التي 

السيدة اسمهان بوليالي و السيد عمر)

مطي .

املدة):)99)سنة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  للمحكمة  التجاآي 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)1)7515.

51 P

BELFAKIR ASSALAM

RC(N° 441983

املنعقد) العام  الجم   من  بقراآ 

بتاآيخ)9)أغسطس)1)1))تم االتفاق)

على ما يلي):

للشركة) االجتماعي  الهدف  تغيير 

ليصبح على الشكل التالي):

تجزيء)األآا�ضي.

بي  وشراء)األآا�ضي.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التي تدرل في إطاآ الهدف االجتماعي)

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى السجل)

بالداآ) التجاآية  للمحكمة  التجاآي 

 (1(1 أكتولر) (15 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751117.

52 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

KARAM SAMI شركة

ش.م.م

آأسمال : 311.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 88 شاآع بئر 

انزآان طريق فاس تازة

تعديل

راص) توقي   ذي  عقد  بموجب 

1)1)،)قرآ شركاء) 13)أكتولر) بتاآيخ)

شركة)KARAM SAMI)ما يلي):

تعديل الفصل)6)و)7)من القانون)

األسا�ضي للشركة.

تفويت الحصص):

 1(11 باع السيد لقرافلي محمد)

في) حصصه  مجموع  من  حصة 

الشركة إلى السيد لقرافلي مهدي.

الفصل)6 : 

الشركة) في  املساهمات  أصبحت 

على الشكل التالي):

 (41.111 (: السيد لقرافلي مهدي)

دآهم.

 61.111 (: احمد) لقرافلي  السيد 

دآهم.

الفصل)7 :

في) الشركة  آأسمال  حدد 

311.111)دآهم لفائدة الشركاء):

 (411 (: مهدي) لقرافلي  السيد 

حصة.

 611 (: احمد) لقرافلي  السيد 

حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

أكتولر)) ((6 بتاآيخ) (487 آقم) تحت 

.(1(1
بمثابة مقتطف وليان

53 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

لخبير في الحسابات

آأسمالها):)111.111)دآهم

آقم)36)شاآع عالل بن احمد جليز مراكش)

PALMERAIE REVE

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها 111.111.) دآهم

آقم 11 الرويدات - شاآع عالل 

الفا�ضي - مراكش

آقم السجل التجاآي 1551)

العام) الجم   ملحضر  تبعا 

االستثنائي بتاآيخ)18)سبتم8ر)1)1)،)

تم تقرير ما يلي)):

حصة في ملك) ((111 تفويت) (- (1

لحساب) برادة  العالي  عبد  السيد 

السيدة نوال ماجدة برادة.

حدد الرأسمال االجتماعي في) (- ((

إلى) مقسم  دآهم  ((.111.111 مبلغ)

1111))حصة):

 16111 (: السيد عبد العالي برادة)

حصة)1.611.111)دآهم.

السيد سامي برادة):)111))حصة)

11.111))دآهم.

السيدة نوال ماجدة برادة):)111) 

حصة)11.111))دآهم.

حصة) ((1.111 (: املجموع)

111.111.))دآهم.

3)-)تعيين السيد عبد العالي برادة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
C99(5)مسيرا للشركة ملدة غير) آقم)

محدودة.

تتم تمثيلية الشركة بإمضاء) (- (4

أحد مسيريها السيد سامي برادة أو)

السيد عبد العالي برادة.

األسا�ضي) النظام  تحيين  (- (5

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

أكتولر) ((6 يوم) بمراكش  التجاآية 

1)1))تحت آقم)116641.

54 P

 HAFAISYO IMPORT

EXPORT
تأسيس ش.م.م بشريك وحيد

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

9))سبتم8ر) مسجل في الرلاط بتاآيخ)

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  ((1(1

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

 HAFAISYO (: القانوني) اإلسم 

.IMPORT EXPORT

مواد) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

التجميل بالتقسيط.

املعامالت التجاآية.

والتصدير واالستيراد.
دآهم) (31.111 (: آأسمال الشركة)

مقسمة إلى)311)حصة من فئة)111 

الواحدة موزعة على) للحصة  دآهم 

الشكل التالي):

 311 (: الخياط) آشيدة  السيدة 

حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
 4 شاآع األبطال شقة) (15 (: املقر)

أكدال الرلاط.
السيدة آشيدة الخياط) (: املسيرة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
غير) ملدة  وذلك  (AB3395(4 آقم)

محددة.
بتاآيخ) ( التقييد بالسجل التجاآي)
14)أكتولر)1)1))تحت آقم)146697.
55 P

أسفار يحيى
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

آأسمالها 111.111 دآهم
مقرها االجتماعي : آقم 114 عماآة 
46 اقامة الفردوس أوالد مطاع تماآة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((1(1 1))أكتولر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

رصائصها كالتالي):
أسفاآ يحيى ش.ذ.م.م) (: التسمية)

ش.و.
الهدف):)وكالة أسفاآ.

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

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للواحدة مجزأة كما يلي :
وديع عبد هللا : 1000 حصة.
التسيير السيد وديع عبد هللا.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتماآة.

 13145 آقم) التجاآي  السجل 
بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1).
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SALAFIN

شركة مساهمة ذات مجلس الرقابة 

ومجلس اإلداآة الجماعية

يبلغ آأسمالها 411.911.)31 دآهم

املقر االجتماعي : زينيت مليلنيوم 

العماآة 8 سيدي معروف الداآ 

البيضاء

السجل التجاآي بالداآ البيضاء آقم 

88437

زيادة الرأسمال االجتماعي

الجمعية) مداوالت  بمقت�ضى 

يونيو) (31 بتاآيخ) املشتركة  العامة 

1)1)،)تم):

آأسمال) في  زيادة  بتحقيق  اإلذن 

الكلي) التحويل  طريق  عن  الشركة 

أو الجزئي ألآلاح األسهم بحد أق�ضى)

وتفويض) دآهم  (131.111.111

من) (186 للمادة) وفقا  الصالحيات 

قانون شركات املساهمة إلى مجلس)

زيادة) لتحقيق  الجماعية  اإلداآة 

الرأسمال االجتماعي.

اإلداآة) مجلس  قراآات  على  بناء)

الجماعية بتاآيخ)11)أغسطس)1)1) 

بشأن الصالحيات املمنوحة من قبل)

 31 الجمعية العامة املشتركة بتاآيخ)

يونيو)1)1)،)تقرآ):

الرأسمال،) زيادة  مبلغ  تحديد 

بمبلغ) اإلصداآ،) عالوة  ليشمل 

دفعه) يتم  دآهما،) (1(9.58(.986

عن طريق التحويل الكلي أو الجزئي)

ألآلاح األسهم إلى أسهم بسعر اكتتاب)

)54)دآهم لكل سهم،)أي عالوة) يبلغ)

إصداآ))44)دآهم للسهم.

على مداوالت مجلس اإلداآة) بناء)

ووفقا) ((1(1 سبتم8ر) ((5 بتاآيخ)

قبل) من  املمنوحة  للصالحيات 

الجمعية العامة املشتركة املنعقدة في)

31)يونيو)1)1)،)تقرآ):

بمبلغ) الرأسمال  زيادة  تحديد 

دآهما،)متضمنا عالوة) (97.14(.391

تم تحقيق) ونتيجة لذلك،) اإلصداآ،)

زيادة الرأسمال بشكل نهائي):

 179.145 عدد األسهم الجديدة):)

سهم.

سعر اإلصداآ):))54)دآهما.

القيمة اإلسمية):)111)دآهم.

(: للعملية) اإلجمالي  املبلغ 

391.)97.14)دآهم.

تاآيخ االنتفاع):)فاتح يناير)1)1).

الشركة) آأسمال  فإن  ولالتالي 

إلى) ((94.517.411 من) ينتقل 

411.911.)31)دآهم

تغيير املادة)6)من النظام األسا�ضي)

واملتعلقة بالرأسمال االجتماعي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  القانوني 

(،(1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)164)75.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلداآة الجماعية
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 STE ELMASSMOUDI

TRANS
SARL

 13 بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في)

أكتولر)1)1)،)قد تم تأسيس شركة)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

املصمودي) شركة  (: التسمية)

طرانس ش.م.م.

الصفة القانونية):)ش.م.م.

نقل البضائ ) (: الهدف االجتماعي)

لحساب الغير.

دآهم،) (111.111 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة،) (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم.

 511 (: املصمودي فريد) (: الشركاء)

حصة.

البقالي سلوى):)511)حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)حي مراكش زنقة)

القرية املحنش)1)آقم)8)الطابق األول)

-)تطوان.

البقالي سلوى) السيدة  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بشاآع)) والساكنة  ل  (485171 آقم)

مراكش زنقة القرية آقم)8)-)تطوان.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

شركة) بواسطة  بتطوان  االبتدائية 

كونطا املضيق السجل التجاآي آقم)

7871))بتاآيخ))))أكتولر)1)1).
مقتطف للنشر واإلشهاآ

58 P

SOCIETE HN ALU

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : تجزئة األمل آقم 

4 شاآع موالي آشيد الغزالي الطابق 

األول تماآة

غير) العام  الجم   ملداوالت  تبعا 

العادي املنعقد يوم)4))ف8راير)1)1) 

 SOCIETE HN ALU SARL لشركة)

برأسمال) املسؤولية  محدودة  (AU

على االتفاق  تم  دآهم  (111.111 

)ما يلي):

تغيير مقر الشركة):

الصديق) بكر  ابو  ساحة  (( (: من)

الشقة آقم)6)أكدال الرلاط.

إلى):)شاآع موالي آشيد حي الغزالي)

األول) الطابق  (4 آقم) األمل  عماآة 

تماآة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة االبتدائية بتماآة)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)5)1311.
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STE REGRAGACOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 9، مجموعة 

الشروق، حي النهضة III، الرلاط

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرلاط تم الجم  العام غير العادي)

ش.م.م،) (REGRAGACOM لشركة)

تقرآ ما يلي):

الرݣراݣي) السيد  فوت  (- (1

يوم) محرآ  عقد  بموجب  املصطفى 

الحصص) جمي   ((119 أكتولر) ((1

السيد) لفائدة  بالشركة  يملكها  التي 

املدني عبد الجليل والتي تنحصر في)

آقم)711)حصة.

لجمي ) القانوني  التوقي   (- ((

الوثائق مررص للسيد أحمد شقيري)

الوحيد) القانوني  املمثل  بصفته 

للشركة.

األسا�ضي) القانون  مالءمة  (- (3

القراآات) لهذه  طبقا  للشركة 

والتغييرات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (4

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) فاتح  يوم 

.117(77
بمثابة مقتطف وليان
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LE MONDE RURAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 11.111) دآهم

مقرها االجتماعي : آقم )9 مكرآ، 

زنقة نابولي، الطابق الراب ، شقة 

آقم 43، املحيط، الرلاط

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرلاط تم الجم  العام غير العادي)

 LE MONDE RURAL لشركة)

ش.م.م،)تقرآ ما يلي):

الرݣراݣي) السيد  فوت  (- (1

الرݣراݣي) نزهة  والسيدة  املصطفى 

يملكونها)) التي  حصصهما  جمي  

القادآ) السيد عبد  لفائدة  بالشركة 

املدني) الجليل  عبد  والسيد  لبيض 

على النحو التالي):

عبد القادآ لبيض):)1995)حصة.

عبد الجليل املدني):)5)حصص.

))-)التوقي  القانوني رول للسيد)

أحمد شقيري بصفته املمثل القانوني)

واملسير القانوني للشركة.

الرݣراݣي) للسيد  الذمة  إبراء) (- (3

املصطفى و الرݣراݣي نزهة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (4

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (19 يوم)

.117765
بمثابة مقتطف وليان
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LE MONDE RURAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 11.111) دآهم

مقرها االجتماعي : آقم )9 مكرآ، 

زنقة نابولي، الطابق الراب ، شقة 

آقم 43، املحيط، الرلاط

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرلاط تم الجم  العام غير العادي)

 LE MONDE(6)أكتولر)1)1))لشركة

RURAL)ش.م.م،)تقرآ ما يلي):

1)-)استقالة السيد أحمد شقيري)

من مهامه كمسير قانوني للشركة.

القادآ) عبد  السيد  تعيين  (- ((

لبيض كمسير قانوني جديد للشركة)

وذلك لفترة غير محدودة.

قبول) عن  األرير  هذا  أعلن  (- (3

هذا) من  ابتداء) له  املفوضة  مهامه 

اليوم.

4)-)التوقي  القانوني رول للسيد)

املسير) بصفته  القادآ  عبد  لبيض 

الوحيد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (5

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((1 يوم)

.117847
بمثابة مقتطف وليان
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BEH TECHNOLOGIE

SARL

املقر : حي ابن آشد، زنقة حفصة 

بنت عمر آقم 168 الوفاق تماآة

السجل التجاآي بتماآة 7)1311

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) ((1(1 أكتولر) (11 الرلاط بتاآيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة):

 BEH TECHNOLOGIE(:(التسمية

.SARL

وشراء) بي   (: االجتماعي) الهدف 

املنتوجات التكنولوجية.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة):

السيد محمد البقالي):)951)حصة.

السيد عادل البقالي):)51)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي تحت آقم)7)1311.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر): حي ابن آشد، زنقة حفصة 

بنت عمر آقم 168 الوفاق تماآة.

املسير):)السيد عادل البقالي.

التجاآي)) بالسجل  التقييد  آقم 

.13(3
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استدآاك رطأ

M. BRIDGE BCI

SARL AU

الجريدة) في  وق   رطإ  استدآاك 

 (1 )بتاآيخ) (5634 عدد) الرسمية 

أكتولر)1)1)) :

بدال من):)

..... BRIDGE BCI .....

.....)آقم تقييد)55597 .....

السيد هدآاش ماحمود

يقرأ):

..... M. BRIDGE BCI ....

....)آقم تقييد)55797 ....

.....)السيد حدآش محمود)....

)الباقي بدون تغيير).

64 P

HYPERMED

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

(،(119 نوفم8ر) (19 بتاآيخ) بالرلاط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

رصائصها) وحيد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):

 HYPERMED SARL (: التسمية)

AU)هي8رميد ش.م.م.

دآهم،) (111.111 (: الرأسمال)

قيمة كل) نصيب،) (1111 إلى) مقسم 

111)دآهم مكتتبة ومدفوعة) نصيب)

بالكامل.

والخدمات) األشغال  (: الغرض)

املختلفة.

ومعدات) االعالميات  اجهزة  بي  

ولوازم املكتب والكمبيوتر.

املتعلقة) املشاآي   وتسيير  إداآة 

بالبناء)والتطوير.

إصالح وصيانة أجهزة االعالميات)

ومعدات املكتب.
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املقر االجتماعي):)1111)حي املسيرة)

1،)تماآة.

تسيير) مهمة  أسندت  (: التسيير)

الشركة إلى السيد عمر موقت.

األآلاح):)توزع على الشركاء)أو تدآج)

بعد) الخاص  االحتياطي  حساب  في 

اقتطاع االحتياطي القانوني.

))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بتماآة بتاآيخ)18)أغسطس)

سجل تجاآي) (835 تحت آقم) ((1(1

آقم)131449.
مقتطف للنشر والبيان
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SODECOLAB شركة

ش.م.م

تفويت حصص
استقالة مسير

العامة) بموجب محضر الجمعية 

بتاآيخ) بالرلاط  املؤآخ  عادية  الغير 

1)1))تمت املصادقة على يوليو) (16 

)ما يلي):

 5111 تفويت) عملية  اعتماد 

حصة من طرف السيد ال8ركاوي عبد)

السالم لفائدة السيد محمد بركاوي)

بالرلاط) مؤآخ  عرفي  عقد  بموجب 

بتاآيخ)16)يوليو)1)1).

الجديد) التوزي   على  املصادقة 

الشكل) على  أصبح  الذي  للرأسمال 

التالي):

السيد عبد الناجي بركاوي):)5111 

حصة.

 5111 (: بركاوي) محمد  السيد 

حصة.

املجموع):)11111)حصة.

عبد) بركاوي  السيد  استقالة 

للشركة) كمسير  مهمته  من  السالم 

وتفويض جمي  الصالحيات للسادة)

عبد الناجي بركاوي و محمد بركاوي)

م  اعتماد توقيعهما املزدوج.

عالقة) لها  التي  البنود  تغيير 

بالتغييرات السالفة الذكر واملصادقة)

على النظام األسا�ضي املعدل للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)117618.
مقتطف للنشر والبيان

66 P

SINEGOTRAV

SARL AU

في مؤآخ  عقد  ملقرآات   تبعا 

القانون) وض   تم  ((1(1 أكتولر) (5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة بالشريك الوحيد باملميزات)

التالية):

 SINEGOTRAV SARL (: التسمية)

AU

زنقة) (118 (: االجتماعي) املقر 

البشرى شقة) إقامة  فرحات حشاد 

آقم)4)القبيبات الرلاط.

الهندسة املدنية كراء) (: املوضوع)

ابليات واألشغال املختلفة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

جواد املصاآي ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

111.111)دآهم سعر) (: الرأسمال)

111)دآهم للحصة مقسمة كما يلي):

جواد املصاآي)111)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر.

املحكمة) لدى  القانوني  اإليداع 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

آقم) التجاآي  السجل  ((1(1

.147115
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 CONSEILS EN شركة

 DEVELOPPEMENT DES

AFFAIRES
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م - الرلاط

تم) عرفي  عقد  بموجب 

 CONSEILS شركة) تأسيس 

 EN DEVELOPPEMENT DES

محدودة) شركة  (AFFAIRES

الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 

بتاآيخ)9)سبتم8ر)1)1)،)ذات امليزات)

التالية):

مكتب الدآاسات واألبحاث.

مستشاآ مالي وقانوني.

من) مكون  الشركة  آأسمال  (

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

 1111 باملدن) امللودي  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيدة)

فاطمة النحلي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في السجل)

التجاآي.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))وتحت آقم)146987.
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MISSAGRO شركة
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م - الرلاط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة محدودة) (MISSAGRO شركة)

(،(1(1 7)سبتم8ر) بتاآيخ) املسؤولية،)

ذات امليزات التالية):

تاجر.

تاجر في مواد التخصيب الفالحي.
من) مكون  الشركة  آأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

السيد ادآيس وقرزاز)511)حصة.

 511 العوجي) صفوان  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

ادآيس وقرزاز.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في السجل)

التجاآي.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))وتحت آقم)146973.

69 P

EVIX MANAGEMENT 
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : شاآع طاآق

ابن زياد الفواآات تجزئة شم�ضي

عماآة ل شقة آقم 8 تماآة

العام) الجم   لقراآات  تبعا 

 EVIX لشركة) االستثنائي 

محدودة) شركة  (MANAGEMENT

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

تم) ((1(1 ف8راير) ((7 بتاآيخ) املنعقد 

إقراآ):

االجتماعي) املقر  عنوان  تغيير 

للشركة،)إلى العنوان الكائن ب إقامة)

ماشاء)هللا)5)عماآة)7)شقة)))حي ابن)
آشد تماآة.

من) الخامس  الفصل  تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
القانون) تعديل  على  املصادقة 

األسا�ضي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ بالرلاط  التجاآية   باملحكمة 

1))أكتولر)1)1))تحت آقم)117856.
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 ZENITH-IT SUPPORT شركة

 & CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 51.111 دآهم

املقر الرئي�ضي : زنقة الفضيلة تجزئة 
آقم 9)11 الوفاق اآاك تماآة

العام) الجم   لقراآات  تبعا 

 (1(1 ف8راير) (4 بتاآيخ) االستثنائي 

 ZENITH-IT( SUPPORT( & لشركة)

محدودة) شركة  (CONSULTING

املسؤولية،)تم إقراآ ما يلي):

تصفية الشركة.
الغازي) كريمة  السيدة  تسمية 

كمصفية للشركة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  تحديد 

الوفاق) (11(9 آقم) تجزئة  الفضيلة 

اآاك تماآة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)117857 

ولتاآيخ)1))أكتولر)1)1).
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 COMPTOIR AGRICOLE

AL FADILA
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 11).4.658 دآهم

املقر االجتماعي : 3، زنقة الفضيلة 

الحي الصناعي ح ي م الرلاط

العام) الجم   لقراآات  تبعا 

 COMPTOIR لشركة) االستثنائي 

شركة) (AGRICOLE AL FADILA

بتاآيخ) املنعقد  املسؤولية  محدودة 

9))سبتم8ر)1)1)،)تم إقراآ):
استقالة السيدة آشيدة بنجلون)

للشركة وتعيين) من مهامها كمسيرة 

السيد العربي بن عبد الجليل كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
القانون) من  (14 الفصل) تعديل 

األسا�ضي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ بالرلاط  التجاآية   باملحكمة 

5))أكتولر)1)1))تحت آقم)117999.
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 ICHOU OSNOUS

MINERALE
SARL

RC : 131113

بتاآيخ) حرآ  عرفي  عقد  حسب 

املصادقة) تمت  ((1(1 سبتم8ر) ((3

على القانون األسا�ضي للشركة ذات)

الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 ICHOU (: االجتماعية) التسمية 

OSNOUS MINERALE SARL

املقر االجتماعي):)تجزئة)11)الرمل)

1)عين عتيق) إقامة ليا الشقة الرقم)

تماآة.

الهدف االجتماعي):)

استغالل املناجم.

بي  وشراء)مواد البناء.

استيراد وتصدير.

الرأسمال):)41.111)دآهم موزعة)

فئة) من  اجتماعية  حصة  (411 إلى)

111)دآهم موزعة على الشكل التالي):

 (11 الحكيم) عبد  األزعر  السيد 

حصة،))1.111))دآهم).

السيد احدجي حسن)11))حصة،)

)1.111))دآهم).

املدة):)99)سنة من التأسيس.

السيد شاكر عز الدين) (: التسيير)

كمسير للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية 

1)1))تحت آقم)43)4.
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AYA & MAYSSAM TRANS
تأسيس شركة

في مؤآخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس) تم  ((1(1 سبتم8ر) ((3

لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية):

 AYA( &( MAYSSAM (: التسمية)

TRANS

الهدف االجتماعي):)نقل البضائ )/)

النقل الدولي.

شاآع) (54 آقم) (: االجتماعي) املقر 

تنسيفت شقة)1)أكدال الرلاط.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)111.111)دآهم.

السيدان) عين  (: الشركة) تسيير 

آشيد) والعلواني  رالد  بوآزيزن 

جمي ) م   للشركة  مسيران 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاآي آقم)1)1471.
للنسخ والبيان

الوكيل
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 DISTRIBUTION شركة

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 131 قطاع آقم 

3 بلوك ) حي املغرب العربي تماآة

تأسيس
بموجب عقد عرفي بتاآيخ)16)ماي)

القانون) على  املصادقة  تمت  ((119

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة ذات الخصائص التالية):

(: التجاآية) التسمية 

 DISTRIBUTION DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف):)تاجر مواد البناء.

العمليات) جمي   عامة  بصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.

قطاع) (131 آقم) (: املقر االجتماعي)

العربي) املغرب  حي  (( بلوك) (3 آقم)

تماآة.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

التسيير):)السيد الوآاوي اإلدآي�ضي)

جمال ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

ماي) (31 بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية 

119))تحت آقم س.ت)8165)1.

75 P

SAMOFAB
SARL

آأس املال : 111.111 دآهم

مركز الشركة : 11 شاآع الحرية

الطابق 3 الشقة 5 الداآ البيضاء

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بالداآ)

تم) ((1(1 يوليو) ((4 بتاآيخ) البيضاء)

إعداد القانون األسا�ضي لشركة ذات)

ذات) )ش.م.م)) املحدودة) املسؤولية 

املميزات التالية):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

.SARL(املسؤولية املحدودة

.SAMOFAB(:(تسمية الشركة

شاآع الحرية) (11 (: مركز الشركة)

الطابق)3)الشقة)5)الداآ البيضاء.

أهداف الشركة) (: غرض الشركة)

سواء)باملغرب أو بأي بلد آرر لحسابها)

كما لحساب الغير هي):

محطة الوقود م  باحة للخدمة)

ولالستراحة.

توزي  الوقود وزيوت التشحيم.

باحة) مطعم،) الذاتية،) الخدمة 

لأللعاب.

تنظيم الحفالت) ممول للحفالت،)

والندوات.

السياآات) فحص  مركز 

والشاحنات.

مركز اإلصالح امليكانيكي للسياآات)

والشاحنات.

إصالح اإلطاآات الهوائية وتسويق)

اإلطاآات.
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والشاحنات) السياآات  تسويق 

الجديدة واملستعملة.

تمثيل وعرض املعدات الزآاعية،)

تجاآة األسمدة.

لتغذية) املركبة  املنتجات  تسويق 

الحيوانات.

معدات ومواد البناء.

والرحالت) املنتجات  تنظيم 

السياحية.

املشاآكة في جمي  األسواق العامة)

أو شبه العامة.

الهياكل) أنواع  جمي   ولناء) إنجاز 

النجاآة) الحدادة،) الهياكل،) )املباني،)

الخشبية واألملنيوم).

إما مباشرة أو عن) البي  والشراء)

طريق) عن  أو  الشركة  ممثل  طريق 

السل ،) لجمي   اإللكترونية  التجاآة 

اللوازم،)واملواد ذات الصلة بالنشاط)

الرئي�ضي للشركة.

استيراد وتصدير جمي  املعدات،)

ذات) الخدمات  أو  السل   املنتجات،)

املباشرة) غير  أو  املباشرة  الصلة 

بالنشاط الرئي�ضي للشركة.

عن) والخدمات  املنتجات  بي  

طريق شبكة التسويق.

ذات) الخدمات  وتنفيذ  تسويق 

املباشرة) غير  أو  املباشرة  الصلة 

باألنشطة واألعمال الرئيسية.

تمثيل جمي  العالمات،)التعشير،)
والحصول) االمتيازات،) املشتريات،)

االرتراع،) براءات  جمي   على 

والعالمات) العمليات  التراريص،)

التجاآية.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

 1111 إلى) مقسم  دآهم،) (111.111

واحدة) كل  قيمة  اجتماعية  حصة 

111)دآهم موزعة على الشكل التالي):

السيد سعيد العروي)711)حصة)

اجتماعية تمثل مبلغ)71.111)دآهم.

السيد فيصل العروي)111)حصة)

اجتماعية تمثل مبلغ)11.111)دآهم.

السيد محمد العروي)111)حصة)

اجتماعية تمثل مبلغ)11.111)دآهم.

 111 العروي) اإلله  عبد  السيد 
حصة اجتماعية تمثل مبلغ)11.111 

دآهم.
فيصل) السيد  عين  (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  العروي 
كمسير) (BK1516(4 آقم) الوطنية 
للشركة ملدة غير محددة في)6)سنوات،)

م  إعطائه كامل الصالحيات.
قانوني) بشكل  الشركة  تلتزم 
من) بها  املتعلقة  األعمال  بجمي  
للمسير) املشترك  التوقي   رالل 
الحامل) العروي  فيصل  السيد 
أحد) م   (BK1516(4 آقم) (CNIE
العروي) السيد سعيد  إما  الشركاء،)
أو) (،B51511( آقم) (CNIE الحامل)
 CNIE السيد محمد العروي الحامل)
عبد) السيد  أو  (،BK1516(3 آقم)
آقم) (CNIE الحامل) العروي  اإلله 

 BK(19(81
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
باملركز) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) ولكتابة  لالستثماآ  الجهوي 
البيضاء) بالداآ  التجاآية  للمحكمة 
بتاآيخ فاتح سبتم8ر)1)1))تحت آقم)

.471653
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 BOULANGERIE PATISSERIE
LA CALIDAD

SARL
R.C 126709

Au(capital(de 2.000.000 Dhs
 Siège(social : 23 Rue(Ali

 ABDERRAZAK, Résidence
YOUSR, Quartier(Racine

Casablanca
االستثنائي) العام  الجم   قرآ 
بتاآيخ)1))أكتولر)1)1))بعزل املسير)
(: فريد) قراآ  اللباآي  حسن  السيد 
تمت املوافقة عليه بإجماع الشركاء)
آأس) حصص  أآلاع  لثالثة  املمثلين 
حسن) السيد  املسير  عزل  (: املال)

اللباآي،)وتبعا لهذا القراآ):

بقاء)السيد ابراهيم اللباآي املسير)
الوحيد للشركة.

القانون) من  (18 املادة) تعديل 
األسا�ضي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)85))75.
مقتطف وليان لإلشهاآ
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VIVACAL
SARL

R.C 170449
Au(capital(de 600.000 Dhs

 Siège(social : 38-bis(Rue(Bachir
LAALAJ, Quartier(Plateau

Casablanca
االستثنائي) العام  الجم   قرآ 
بتاآيخ)1))أكتولر)1)1))بعزل املسير)
(: فريد) قراآ  اللباآي  حسن  السيد 
تمت املوافقة عليه بإجماع الشركاء)
آأس) حصص  أآلاع  لثالثة  املمثلين 
حسن) السيد  املسير  عزل  (: املال)

اللباآي،)وتبعا لهذا القراآ):
بقاء)السيد ابراهيم اللباآي املسير)

الوحيد للشركة.
القانون) من  (18 املادة) تعديل 

األسا�ضي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)86))75.
مقتطف وليان لإلشهاآ
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AKOS HOLDING ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

الذي) العقد  ملقتضيات  طبقا 
دوليزال) كريم  محمد  األستاذ  تلقاه 
موثق بالداآ البيضاء)بتاآيخ)))سبتم8ر)
األسا�ضي) القانون  وض   تم  ((1(1
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد مميزاتها كابتي):

الشريك الوحيد):

السيد عبد الرزاق محمد كعال،)

مسير شركة،)القاطن بالداآ البيضاء،)

طريق) الخطابي،) الكريم  عبد  شاآع 

الحامل لبطاقة) (،6 فيال آقم) أزموآ،)

صالحة إلى) (AB1((14J اإلقامة آقم)

غاية)4))ف8راير)5)1).

 AKOS HOLDING (: التسمية)

ONE)شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):

بصفة) واملشاآكة،) االستثماآ 

جمي ) في  مباشرة،) غير  أو  مباشرة 

الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها)

وسيلة) بأي  إنشاؤها  سيتم  التي  أو 

من وسائل املساهمة أو االكتتاب أو)

املستفيدة) األسهم  أو  األسهم  شراء)

أو) املشتركة  املشاآي   اندماج  من 

االتحادات أو التحالفات األررى.

املنقولة) األمالك  وإداآة  شراء)

واإلداآة) املدآجة  غير  أو  املدآجة 

أو) املنقولة  األمالك  لتلك  املوحدة 

األصول التابعة لشركات أررى.

املشاآي ) ومراقبة  وتسيير  إداآة 

العقاآية فيما يتعلق بالجانب التقني)

واملالي واإلداآي وغير ذلك.

للمشاآي ) العمل  تفويض  إتقان 

العقاآية.

جمي ) واستغالل  استخدام 

العمليات ولراءات االرتراع.

التجاآية) العالمات  تمثيل 

االمتيازات) استغالل  والشركات،)

التجاآية،)ولراءات االرتراع.

العمليات) جمي   العموم  وعلى 

الصناعة) املباشرة  غير  أو  املباشرة 

إلى) تهدف  التي  والعقاآية  والتجاآية 

تطوير الهدف االجتماعي للشركة.

البيضاء،) الداآ  (: املقر االجتماعي)

17))شاآع الزآقطوني الطابق)4.

سنة) (99 الشركة) مدة  (: املدة)
ابتداء)من تاآيخ التوقي  على القانون)

األسا�ضي للشركة إال في حالة تسوية)

للقوانين) طبقا  الشركة  مدة  تمديد 

الجاآي بها العمل.
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حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 11.111 مبلغ) في  الشركة  آأسمال 

حصة) (111 إلى) مقسم  دآهم 

اجتماعية قيمة كل حصة)111)دآهم)

حرآت وسجلت جميعها باسم السيد)

عبد الرزاق كعال.

يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

عبد) السيد  الوحيد  املسير  طرف 

الرزاق محمد كعال ملدة غير محدودة.

العقود) جمي   في  الشركة  تلتزم 

الرزاق) عبد  للسيد  منفرد  بتوقي  

كعال.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ البيضاء) بالداآ   الجهوي 

9))سبتم8ر)1)1).

السجل التجاآي آقم)473883.
من أجل النسخة واإلشاآة

79 P

ESTHELIA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شركة
طبقا ملقتضيات العقد الذي تلقاه)

موثق) دوليزال  كريم  محمد  األستاذ 

سبتم8ر) (1( بتاآيخ) البيضاء) بالداآ 

األسا�ضي) القانون  وض   تم  ((1(1

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كابتي):

التسمية):)ESTHELIA)شركة ذات)

مسؤولية محدودة.

البيضاء،) الداآ  (: املقر االجتماعي)

عين) األطل�ضي،) املحيط  شاآع  (17

الذئاب.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):)مركز التجميل.

تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 11.111 مبلغ) في  الشركة  آأسمال 

حصة) (111 إلى) مقسم  دآهم 

اجتماعية قيمة كل حصة)111)دآهم)

حرآت وسجلت جميعها على الشكل)

التالي):

السيد محمد تازي)31)حصة.

السيدة مريم برادة)31)حصة.

السيدة ملياء)تازي)1))حصة.

السيدة سلمى تازي)1))حصة.

مجموع الحصص)111)حصة.

يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

غير) ملدة  برادة  مريم  السيدة  طرف 

محدودة.

العقود) جمي   في  الشركة  تلتزم 

بالتوقي  الوحيد للسيدة مريم برادة.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ البيضاء) بالداآ   الجهوي 

8)أكتولر)1)1).

السجل التجاآي آقم)17)475.
من أجل النسخة واإلشاآة

80 P

SYSMEDIC

SARL

Au(Capital(de 500.000 Dhs

Siège(Social : 82, Rue(Tansift

n°2 Agdal - RABAT

العادي) غير  عرفي  عقد  حسب 

وافق) (،(117 ديسم8ر) ((9 بتاآيخ)

شركاء)الشركة)SYSMEDIC)باإلجماع)

على القراآات التالية):

حصة) (611 املوافقة على تحويل)

من قبل السيد اسماعيلي حسن إلى)

السيد اسماعيلي هشام.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية) ذات  شركة  أصبح  الذي 

ذات) شركة  من  بدال  املحدودة 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

تحديث النظام األسا�ضي للشركة.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

 ( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية  املحكمة 

ماي)118))تحت آقم)61)96.

س.ت آقم):)115)6.

81 P

SEAPRO PARTNERS

 SARL

إنشاء فرع للشركة
االستثنائي) العام  الجم   إثر  عل 

املنعقد بتاآيخ)11)ف8راير)1)1)،)قرآ)

فرع للشركة باملغرب) إنشاء) الشركاء)

باملميزات التالية):

SEAPRO MAROC(:(التسمية

املقر الرئي�ضي):)57)شاآع املهدي بن)

بركة السوي�ضي الرلاط.

االستشاآات) (: االجتماعي) الهدف 

اإلداآية.

العطاآ) السيد  عين  (: التسيير)

باملغرب) الشركة  لفرع  مسيرا  صالح 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118118.

بالسجل) الفرع  تسجيل  تم 

آقم) تحت  الرلاط  ملدينة  التجاآي 

.147155

82 P

شركة مايمانو

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال : 111.111 دآهم

آقم التسجيل 68433

مقرها االجتماعي : 14 زنقة الدآابكة 

قصبة األوداية الرلاط

قرآ) ((116 أكتولر) (19 بتاآيخ)

التصفية املسبقة للشركة،) الشركاء)

الحامل) توتان  أولفي  السيد  تعيين 

 A111151 آقم) الوطنية  البطاقة 

مصفيا للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((116 نوفم8ر) (15 بتاآيخ)

.7419
قصد اإلرباآ واإلعالن عن السيد أولفي توتان)

مصفيا للشركة

83 P

CHANGE EL MOHAJIR

SARL AU

أكتولر) ((1 بتاآيخ) محضر  برسم 

1)1))تم ما يلي):

من) اجتماعية  حصة  (5111 بي )

طرف السيد الحبيب بابآعلي الحامل)

 Q46849 آقم) الوطنية  للبطاقة 

الحامل) الزموآي  الكبير  للسيد عبد 

.QA11(641(للبطاقة الوطنية آقم

السيد) األسبق  املسير  استقالة 

للبطاقة) الحامل  بابآعلي  الحبيب 

الوطنية آقم)Q46849)وتعيين مسير)

العبا�ضي) ابتسام  السيدة  جديد 

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.QA134918

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ الجعد  أبي  ب   االبتدائية 

 118 آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6

السجل التجاآي آقم)85.

84 P

 PROMOTION

IMMOBILIERE OHY OMARI

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تمت) (،(1(1 نوفم8ر) (( بالرلاط يوم)

لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياغة 

لها الخصائص) محدودة املسؤولية،)

التالية):

 PROMOTION (: التسمية)

IMMOBILIERE OHY OMARI

الهدف):)الترويج العقاآي.

شاآع عمر (،18 (:  املقر االجتماعي)

أكدال،) (،( شاآع) الخطاب،) بن 

الرلاط.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في مبلغ)111.111)دآهم.
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الشركةإلى) تسيير  عهد  (: اإلداآة)

السيد عمري عمر.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسم8ر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاآي للمحكمة)

نوفم8ر) (( بتاآيخ) بالرلاط،) التجاآية 

1)1)،)تحت آقم)9)1181.

85 P

PIXEL OPTIQUE
SARL

تأسيس شركة
تبعا لعقد عرفي مؤآخ في يوم فاتح)

1)1))حيث تم وض  قوانين) أكتولر)

املسؤولية) ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية):

التسمية):)شركة بيكسيل اولتيك))

)ش.م.م).

الصفة القانونية):)شركة مساهمة)

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):

أرصائي نظاآات.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

لالكتتاب) كلها  دآهم  (111.111

والدف .

شاآع) (6( آقم) (: االجتماعي) املقر 

عالل الفا�ضي بواآكان أكادير.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاآيخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

السيدة) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

نجاة دومكسا ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) ألكادير  التجاآية 

1)1))تحت آقم)4)969.

86 P

SAIN ET SAUF

SARL AU

تصفية الشركة

العام) الجم   قراآ  بمقت�ضى 

بتاآيخ بالرلاط  املنعقد  عادي   الغير 

1)1))قرآت الشريكة) 4))أغسطس)

 SAIN ET SAUF لشركة) الوحيدة 

.SARL AU

 16 ب) إقامة  (: الرئي�ضي) مقرها 

النهضة) حي  النخيل  بج  (11 محل)

الرلاط ما يلي):

التصفية املبكرة للشركة.

تعيين السيدة لال احسان الحن�ضي)

العمراني كمصفية للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118117.

87 P

STE PLAN JARDIN MAROC

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات شريك وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

تحويل املقر االجتماعي للشركة

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 STE PLAN لشركة) االستثنائي 

 JARDIN MAROC SARL AU

 (1(1 أكتولر) ((9 بتاآيخ) املنعقد 

على املصادقة  تمت  تماآة   بمدينة 

ما يلي):

نقل املقر االجتماعي للشركة من):)

الخامس) الطابق  القصاآ  زنقة  (13

البيضاء) الداآ  املعاآيف  (11 الشقة)

إلى):)38)سكتوآ)3)تجزئة آياض أوالد)

مطاع تماآة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ) البيضاء)

كتابة) ولدى  (751(8 آقم) تحت 

بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

آقم السجل) ((1(1 نوفم8ر) (( بتاآيخ)

التجاآي)131143.

88 P

 SOCIETE FRERE BATIMENT

ET D’AGRICULTURE

SFBA - SARL

فسخ للشركة
بمقت�ضى محضر القراآ االستثنائي)

 (1(1 سبتم8ر) ((( بتاآيخ) بالرلاط 

للشركة تقرآ ما يلي):

من ابتداء) الشركة   فسخ 

السيد) وتعيين  (،(1(1 سبتم8ر) (((

للشركة،) مصفي  فركوس  إسماعيل 

باملقر) التصفية  مقر  تعين  كما 

إقامة) ((1GH (: للشركة) االجتماعي 

14)سيدي معروف) L177)شقة آقم)

1)15))الداآ البيضاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)5589).

89 P

DYNA TOUR

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

وض ) تم  بتماآة،) ((1(1 أكتولر) (11

التأسي�ضي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

DYNA TOUR(:(التسمية

ميكانيكي) (: االجتماعي) الهدف 

تاجر ملحقات السياآات أو) (- إصالح)

-)مقاول أشغال) قط  غياآ السياآات)

مختلفة.

زنقة) ((7 آقم) (: االجتماعي) املقر 

أآيحا حي العلويين تجزئة الفتح تماآة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  دآهم  (111 فئة)

اكتتبت وحرآت كلها من طرف):

 1111 بنمهين) حسن  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد حسن بنمهين.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسم8ر من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

بتاآيخ بتماآة  االبتدائية   باملحكمة 

6))أكتولر)1)1))تحت آقم)131189.

90 P

 QUALLAD

CONSTRUCTION

SARL AU

العنوان : عماآة 31، شقة آقم 8

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرلاط

تسجيله) تم  محضر  بمقت�ضى 

ما) إقراآ  تم  ((1(1 أكتولر) (8 بتاآيخ)

يلي):

السيد قالد) تفويت حصص من 

زهير إلى السيد املصطفى ل8رين،)111 

حصة.

من) زهير  قالد  السيد  استقالة 

الشركة.

التسيير):)السيد املصطفى ل8رين.

بنود أررى.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ)

.118111

91 P
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STE JIM INOX

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : عماآة 31 شقة 18 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرلاط

السجل التجاآي آقم 147173 

الرلاط

تأسيس
 7 بتاآيخ) حرآ  عرفي  لعقد  تبعا 

أكتولر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مواصفاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 STE JIM (: االجتماعية) ( التسمية)

.INOX

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والفوالذ) األملنيوم  وتوزي   وتصدير 

املقاوم للصدأ.

شقة) (31 عماآة) (: املقر االجتماعي)

18)زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان)

الرلاط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاآيخ  من  تبتدأ  سنة،)

السجل التجاآي.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم.

ميلود) السيد  (: الرأسمال) توزي  

بإيداع) قام  وحيد،) شريك  الجاوي،)

تقدمة نقدية بقيمة)111.111)دآهم.

ميلود) السيد  (: الوحيد) الشريك 

مزداد) الجنسية،) مغربي  الجاوي،)

قاسم،) سيدي  بلقصيري  بمشروع 

قاطن ب) (،1981 يناير) فاتح  بتاآيخ 

القنيطرة،) لوفالون  تجزئة  (1896

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  حامل 

.GN 111983(آقم

الجاوي،) السيد ميلود  (: التسيير)

بمشروع) مزداد  الجنسية،) مغربي 

بلقصيري سيدي قاسم،)بتاآيخ فاتح)

تجزئة) (1896 قاطن ب) (،1981 يناير)

للبطاقة) حامل  القنيطرة،) لوفالون 

 GN 111983(الوطنية للتعريف آقم

عين كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط،) التجاآي  بالسجل  الشركة 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) (147173 تحت آقم)

.(1(1
من أجل النشر واإلشهاآ

التسيير

92 P

STE DOMAINE CHAHIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : عماآة 31 شقة 18 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرلاط

السجل التجاآي آقم 147169 

الرلاط

تأسيس
 (8 بتاآيخ) لعقد عرفي حرآ  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 سبتم8ر)

مواصفاتها) محدودة  مسؤولية   ذات 

كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 STE (: االجتماعية) ( التسمية)

.DOMAINE CHAHIRA

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

وتدبير جمي  أنواع األمالك الفالحية.

شقة) (31 عماآة) (: املقر االجتماعي)

18)زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان)

الرلاط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاآيخ  من  تبتدأ  سنة،)

السجل التجاآي.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم.

آأسمال) حدد  (: الرأسمال) توزي  

مقسما) دآهم  (111.111 في) الشركة 

حصة اجتماعية من فئة) (1111 إلى)

إلى) (1 دآهم للحصة مرقمة من) (111

1111)ووزعت هذه الحصص كالتالي):

 511 (: بنشم�ضي) مريم  السيدة 

حصة.

السيد آ�ضى األبيض):)511)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

الشركاء):

مغرلية) بشم�ضي،) مريم  السيدة 

 6 بتاآيخ) بالرلاط  مزدادة  الجنسية،)

8)زنقة) 1971،)قاطنة بالرلاط) يوليو)

 3 الجميل) املنظر  تجزئة  آيتون  بني 

التعرف) لبطاقة  حاملة  السوي�ضي،)

.A5674(9(الوطنية آقم

مغربي) األبيض،) آ�ضى  السيد 

بتاآيخ) بالرلاط  مزداد  الجنسية،)

بكند) قاطن  (1985 يناير) (1(

 5741 AV.NORTHMOUNT

 MONTREAL H3S3H4 QC

حامل) (MONTREAL CANADA

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A34(56(

السيدة مريم بنشم�ضي) (: التسيير)

والسيد آ�ضى األبيض،)عينا كمسيرين)

للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط،) التجاآي  بالسجل  الشركة 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) (147169 تحت آقم)

.(1(1
من أجل النشر واإلشهاآ

التسيير

93 P

STE KOUNOUZ TIZGUI
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) ((1(1 أكتولر) (16 الرلاط بتاآيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ملحدودة.

 STE KOUNOUZ (: التسمية)

.TIZGUI

الهدف االجتماعي):

تاجر.

مقاول إداآة األعمال أو املزاآع.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة.

السيد أيوب اكواس):)511)حصة.

 511 (: مفكر) ابراهيم  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر):)آقم)117)مكرآ زنقة حشاد)

قبيبات العكاآي الرلاط.

اكواس) أيوب  السيد  (: املسيرون)

والسيد ابراهيم مفكر.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.147161

94 P

STE TRAVDUR
SARL

تأسيس شركة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بسال تم تأسيس) ((1(1 سبتم8ر) (16

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):

 STE TRAVDUR (: التسمية)

.SARL

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

املخازن) املتاجر،) واجهات  تنظيف 

والشقق.

مقاول في زآع وصيانة املنتزهات،)

الحدائق والشواآع.

مقاول في أشغال البناء)واألشغال)

املتنوعة.

آأس املال):)111.111)دآهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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املقر االجتماعي):)حي الرحمة قطاع)

دال آقم)979)سال.

عبد) املحليلي  السيد  (: التسيير)

يونيو) (17 بتاآيخ) املزداد  الكريم 

1981)الحامل للبطاقة الوطنية آقم)

الحاج) ببالد  الساكن  (AB(57561

الشريف) علي  موالي  زنقة  بنداوود 

عالل) األزهر  والسيد  سال،) (19 آقم)

املزداد بتاآيخ)1983)الحامل للبطاقة)

الوطنية آقم)G483985)الساكن بحي)

الرحمة قطاع ب آقم)511)سال.

التسجيل) تم  (: التجاآي) السجل 

باملحكمة) التجاآي  بالسجل 

أكتولر) (15 بتاآيخ) بسال  االبتدائية 

1)1))تحت آقم)117)3.

95 P

 STE RESAUX SANS

TRANCHEE MAROC

R.S.T.M

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآخ)

قرآ املشاآكون في) ((1(1 أكتولر) (15

الشركة ما يلي):

الزيادة في آأسمال الشركة):

إلى) دآهم  (1.111.111 من)

1.511.111)دآهم.

تحويل مقر الشركة):

من):)زنقة عمر بن عبد العزيز آقم)

اإلداآي) الحي  السفلي  الطابق  (11

الرلاط.

الطابق) في  السفلي  الطابق  (: إلى)

طريق) صفر  شاآع  ((1 آقم) األآ�ضي 

الولجة طيران الرلاط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

آقم) تحت  ((1(1 نوفم8ر) (( بتاآيخ)

.1181(1

96 P

STE CANAL M CENTRALE

تأسيس
يناير) (16 بتاآيخ) عقد  برسم 

 CANAL M(114))تم تأسيس شركة

CENTRALE)ذات الخصائص ابتية):

زنقة) (8( (: التجاآي) العنوان 

الحدادة واد زم.

 STE CANAL M (: االسم)

.CENTRALE SARL AU

الشركاء):

البطاقة) آقم  العماوي  محمد 

.QA 1(1135(الوطنية آقم

آقم) العماوي  محمد  (: التسيير)

.QA 1(1135(البطاقة الوطنية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بتاآيخ)6))أكتولر)

آقم) ((1(1/176 آقم) تحت  ((1(1

السجل التجاآي)1119.

97 P

STE ELECTRONICAPROTEC

SARL D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 15، شاآع 

األبطال آقم 4 أكدال - الرلاط

قفل التصفية
على إثر محضر الجم  العام) (- (1

يوليو) ((3 بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

1)1))بالرلاط تقرآ ما يلي):

وحذفها) للشركة  التصفية  قفل 

من السجل التجاآي.

ت8رئى املصفية السيدة فدوى آيت)

.G318146(عمر ب.ت.و

لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( (- ((

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرلاط بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)118113.

98 P

STE ROSA EXPO
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ) ( (- (1

تمت) ((1(1 أكتولر) (1( بطنجة يوم)

لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية لشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

.STE ROSA EXPO(:(التسمية

الهدف):)تجاآة املعدات الصناعية.

ابراهيم) ساحة  (: املقر االجتماعي)

 3 الطابق) (II بتهوفن) الروداني إقامة 

آقم))8)طنجة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في مبلغ)111.111)دآهم.

 Mr عهد تسيير الشركة) (: اإلداآة)

.BOUZIDI REDOUAN

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسم8ر.

))-))تم اإليداع القانوني وتسجيل)

الشركة بالسجل التجاآي للمحكمة)

أكتولر) ((( بتاآيخ) بطنجة  التجاآية 

1)1))تحت آقم)119135.

99 P

شركة ك.ي إكيبمو 
ش.م.م.

عماآة 31، شقة 8، زنقة موالي 

أحمد لوكيلي، حسان - الرلاط

للشركاء) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

1)1))املسجلة في) 31)سبتم8ر) بتاآيخ)

تم) ((1(1 سبتم8ر) (31 الرلاط بتاآيخ)

وض  القانون األسا�ضي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

التسمية):)شركة كي إكيبمو شركة)

ش.م.م.

شقة) (،31 عماآة) (: املقر التجاآي)

8،)زنقة موالي أحمد لوكيلي،)حسان)

-)الرلاط.

املوضوع):

تاجر معدات آياضية.

األآا�ضي) ومعدات  تخطيط 

الرياضية.

تفاوض.

من) ابتداء) ( سنة) (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة الفادي ليلى.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

موزعة بين الشركاء)كما يلي):

السيدة الفادي ليلى):)511)حصة.

السيدة ملبطن مريم):)511)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 نوفم8ر) (( بتاآيخ)

.11813(

100 P

STE ALMAAMIL
SARL

RC : 142721

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ALMAAMIL(بموجب قراآ لشركة
دآهم،) (111.111 مالها) آأس  (SARL

مقرها االجتماعي):)15)شاآع األبطال،)
التجاآي) سجلها  الرلاط  (- أكدال)

بالرلاط آقم)1)7)14.

اجتماع) محضر  من  مقتطف 

الجمعية العامة غير العادية بتاآيخ)) 

يوليو)1)1).

محمد) (: الحاضرون هم) الشركاء)

اإلدآي�ضي) (- سمحة سناء) (- االدآي�ضي)

اإلدآي�ضي) (- اإلدآي�ضي عمر) (- سكينة)

الشركة) في  شركاء) بصفتهم  علي 

 %111 بنسبة) (ALMAAMIL SARL

القراآات) اتخذوا  املال  آأس  من 

التالية):

نقل املقر االجتماعي للشركة.

الزيادة في آأس مال الشركة.

األسا�ضي) لنظام  التبعي  التعديل 

للشركة.
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نقل) الشركاء) ( قرآ) (: القراآ األول)

 AL MAAMIL املقر الرئي�ضي لشركة)

SARL)إلى العنوان التالي):)83)،)زنقة)

بني يدآ،)السوي�ضي)-)الرلاط.

زيادة) قرآ الشركاء) (: القراآ الثاني)

 411.111 بمبلغ) الشركة  مال  آأس 

دآهم إلى) (111.111 دآهم ليرتف  من)

إصداآ) رالل  من  دآهم  (511.111

111)دآهم) 4111)سهم جديد بقيمة)

لالكتتاب) سهم،) لكل  إسمية  قيمة 

من) الزيادة  هذه  تحرير  تم  نقدا،)

رالل تحويل الذمم املدينة السائلة)

في) والدائنة التي يحتفط بها الشركاء)

وتتكون هذه الذمم املدينة) الشركة،)

من السلف والقروض املمنوحة من)

قبل هؤالء)الشركاء)للشركة.

 6 املادة) استكمال  قرآوا  وكذا 

وتعديل املادة)7)من النظام األسا�ضي.

بالسجل) التعديل  هذا  إيداع  تم 

التجاآي باملحكمة التجاآية بالرلاط)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((7 يوم)

.4931

101 P

شركة مانجمنت كون سيلتين أند اكاونت

ش.م.م.

شركة ال أصيل ميلتسرغفيس
ش.م.م.

آأسمال : 11.111) دآهم

العنوان : دلي مجم  تجاآي جوهر 

تفلت

تبعا لعقد الجم  العام االستثنائي)

 (1(1 سبتم8ر) (15 يوم) الصادآ 

أصيل) ال  لشركة  املساهمون  قرآ 

ميلتسرغفيس ش.م.م.)ما يلي):

ملكية) األسهم من  تفويت جمي  

السيد الوآدي محمد لفائدة السيد)

الوآدي) والسيدة  ابراهيم  الوآدي 

جهان.

محمد) الوآدي  السيد  استقالة 

وتعيين) للشركة  كمسير  منصبه  من 

والسيد) جهان  الوآدي  السيدة 

محسن لقسير مسيران للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
آقم) تحت  بتيفلت  االبتدائية 

.(1(1/11/178
102 P

STE OURISSINE PLATRE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاآيخ) ( (- (1
تم تأسيس) بطنجة،) ((119 يناير) (11
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
 STE OURISSINE PLATRE SARL

.AU
(،45 شقة آقم) (: املقر االجتماعي)
إقامة آليعة،)شاآع ماآغريت)-)طنجة.
والجبس) البناء) أشغال  (: الهدف)

وأشغال متعددة،)تجاآة عامة.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) مال  آأس 
 1111 دآهم مقسمة على) (111.111
 111 الواحدة) الحصة  قيمة  حصة 
دآهم يمتلكها السيد محسن قدوآي.

 99 املدة):مدة الشركة محددة في)
في) تسجيلها  تاآيخ  من  ابتداء) سنة 

السجل التجاآي.
الشركة) يسير  (: التسيير)

السيدمحسن قدوآي.
بالسجل) الشركة  سجلت  ( (- ((
بطنجة) التجاآية  للمحكمة  التجاآي 

تحت آقم)96169.
103 P

شركة مونديال كونطا
ش.م.م.

8،)زنقة ضاية إفراح،)شقة))،)أكدال)-)الرلاط
الهاتف):)7.87/88).1537.68

الفاكس):)7.89).1537.68

STE SUD HYDRAULIQUE
SARL
تعديل

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
 (1(1 أغسطس) ((8 يوم) املؤآخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

تم) (SUD HYDRAULIQUE SARL

االتفاق على ما يلي):

(: تمديد الهدف األسا�ضي للشركة)

بي  قطاع غياآ وإصالحات تقنية.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

))-))اإليداع القانوني):)تم اإليداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية باملحمدية يوم)4))سبتم8ر)

1)1))تحت آقم)1139.

104 P

شركة اكركا كونسيبت
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

دواآ أوالد جالل أوالد حسون - 

مراكش

تأسيس شركة
في) محرآ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 (115 أبريل) ((1 بتاآيخ) مراكش 

وض  القانون األسا�ضي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة تحمل اسم اكركا)

كونسيبت.

الشركة) غرض  يتكون  (: الغرض)

من):

بي  مواد البناء.

وعلى العموم سائر العمليات التي)

مباشرة،) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

كلية أو جزئية بغرض الشركة بشكل)

يسهل،)يحفز وينمي نشاط الشركة.

املقر الرئي�ضي):)يوجد املقر الرئي�ضي)

أوالد) دواآ  (: التالي) بالعنوان  للشركة 

جالل أوالد حسون مراكش.
تدون) الشركة  مدة  إن  (: املدة)

تسجيلها) يوم  من  ابتداء) سنة  (99

في السجل التجاآي ما عدا إذا وق )

حسب) تمديدها  أو  مسبقا  فسخها 
القانون) في  عليه  منصوص  هو  ما 

التأسي�ضي.

الرأسمال االجتماعي):)إن آأسمال)

دآهم ينقسم) (111.111 الشركة هو)

111)حصة مبلغ كل حصة مائة) إلى)

دآهم مكتتبة ومحرآة كليا.

سنة) تبتدئ  (: الشركة) سنة 

 31 الشركة في فاتح يناير وتنتهي في)

ديسم8ر من كل سنة.

الشركة) ستسير  (: الشركة) إداآة 

بورير) الحسين  السيد  طرف  من 

ويتمت ) الشركة  يمثل  الذي  فهو 

للتصرف) الواسعة  باالرتصاصات 

باسم هذه الشركة في سائر الظروف)

دون إلزامه تقديم أي إذن بذلك.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بكتابة) الشركة  لنظام  القانوني 

بمراكش) التجاآية  املحكمة  ضبط 

آقم) تحت  ((115 ماي) (4 بتاآيخ)

.15151488114M
ملخص قصد النشر

105 P

STE AY BINARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد
آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : 14 زنقة األشعري 

الشقة 4 أكدال - الرلاط

تأسيس
 7 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((118 ديسم8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة والشريك الوحيد والتي تتميز)

بما يلي):

ذات) بيناآ  أي  شركة  (: التسمية)

والشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف :

بائ  معدات ولوازم اإلعالميات.

بائ  معدات ولوازم املكتب.

أشغال الطباعة.

سنة،) ( (99 في) حددت  (: املدة)

في) التسجيل  تاآيخ  من  انطالقا 

السجل التجاآي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  دآهم  (111.111 مبلغ)

 111 بثمن) اجتماعية  حصة  (1111

دآهم في حوزة السيد ملجادلي أيوب):)

1111)حصة.
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في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم8ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

طرف السيد ملجادلي أيوب ملدة غير)

محدودة.

الرلح) من  (%5 يقتط ) (: الرلح)

الصافي في كل سنة من أجل تكوين)

االحتياط القانوني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 في) بالرلاط  التجاآية 

آقم) تحت  التجاآي  بالسجل  ((1(1

.147117

106 P

شركة سواعيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : 79 شاآع ابن سينا 

الشقة 14 أكدال - الرلاط
آف  آأسمال الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي انعقد الجم )

أكتولر) (19 يوم) العادي  غير  العام 

1)1))باملقر االجتماعي وقرآ ما يلي):

ب) الشركة  آأسمال  من  الرف  

 111.111 111.111)دآهم لنقله من)

بإصداآ) دآهم  ((11.111 إلى) دآهم 

 111 بقيمة) جديدة  حصة  (1111

الحساب) باستعمال  للحصة  دآهم 

الجاآي للشركاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط في)3))أكتولر)1)1) 

تحت آقم)117959.

107 P

STE MIDDLE COM
SARL

تأسيس شركة
 (5 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إحداث القانون) ((1(1 أغسطس)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

تتلخص فيما يلي):

 STE MIDDLE COM (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):

وإصالح) وصيانة  وتركيب  وض  

السلكية) االتصاالت  جمي  

االلكترونية،) والالسلكية،)

الفرعية،) واملحوالت  والكهرلائية 

األساسية) الطاقة  وتوزي   ونقل 

وأعمال) الجهد  والعالية  واملتوسطة 

متنوعة.

 66 AVENUE (: االجتماعي) املقر 

.HASSAN II APPT 6 RABAT

املدة):)99)سنة.
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

من فئة)111)دآهم للحصة الواحدة.

التسيير):

عبد) محمدي  العلوي  السيد 

الرؤوف ملدة غير محدودة.

غير) ملدة  أندام  محمد  السيد 

محدودة.

(: الفترة املعمول بها رالل السنة)

تبدأ من فاتح يناير إلى)31)ديسم8ر.

لفائدة) (%5 بعد رصم) (: األآلاح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قراآ الشركاء.

 1471(5 (: التجاآي) السجل 

الرلاط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

في)3))أكتولر)1)1).
من أجل االستخالص والبيان

108 P

 STE EDA INDUSTRIE

MAROC
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 111.111 دآهم
املقر االجتماعي : )1 زنقة ص8ري 

بوجمعة آقم 6 الطابق 1 الداآ 

البيضاء 1111)

بموجب محضر الجم  العام الغير)

 (1(1 أغسطس) (31 بتاآيخ) العادي 

قرآ الشركاء)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
م) م  (EDA INDUSTRIE MAROC
إلى) أعاله  إليه  املشاآ  العنوان  من 
 681/678 قطاع) (: التالي) العنوان 
)1)أوالد صالح) تجزئة ميسان،)قط )

بسكوآة ولالتالي):
القانون) من  (4 الفصل) تغيير  تم 

األسا�ضي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 (1(1 أكتولر) (16 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)41)751.
النسخة والنشر

املسير

109 P

STE MSB MINING
SARL AU

آأسمالها : 111.111 دآهم
املقر االجتماعي : آقم )91 الطابق ) 

حي املنزه يعقوب املنصوآ - الرلاط
شركة محدودة املسؤولية

بالشريك الوحيد
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي حرآ بالرلاط)
وض ) تم  ((1(1 أكتولر) (7 بتاآيخ)
محدودة) لشركة  األسا�ضي  القانون 
املسؤولية بالشريك الوحيد راصيتها)

كالتالي):
 MSB MINING(التسمية):)شركة
SARL AU)شركة محدودة املسؤولية)

بالشريك الوحيد.
املناجم) في  استغالل  (: الهدف)

واملقال )-)األشغال املختلفة والبناء.
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.
في) محدد  (: الشركة) آأسمال 

111.111)دآهم مائة ألف دآهم.
نوآة) السيدة  من طرف  (: املسير)

يكوبي.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
املحكمة) لدى  التجاآي  بالسجل 
االبتدائية بتماآة تحت آقم)118165.

.RC : 147113
110 P

STE JRH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 SIEGE(SOCIAL : APPT 5, IMM 8,

 RESIDENCE(VAL(FLEURI, BLOC

 12, LOTISSEMENT(SAID(HAJJI

-SALE

IF : 45952038

TP : 29403259

RC : 32097

ICE : 002584174000081

تأسيس
تم تأسيس شركة بالرلاط تحمل)

الصفات التالية بتاآيخ)19)أغسطس)

.(1(1

 STE JRH (: االجتماعي) اللقب 

.CONSULTING SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

لها) :الشركة  االجتماعي) الهدف 

هدف أيضا في املغرب كما في الخاآج):

أعمال أو إنشاءات متنوعة.

األقل) على  وسيط  بناء) احتالل 

شخصين.

زررفة أو زررفة الشقق.

املعامالت) جمي   عام،) وبشكل 

املالية التجاآية أو الصناعية أو املالية)

مباشر) بشكل  املتعلقة  العقاآية  أو 

أو) الشركة  بموضوع  مباشر  غير  أو 

لصالح مصالحها،)بما في ذلك التعاون)

بجمي  أشكاله م  جمي  العمليات أو)

الشركات أو الشركات التي لديها كائن)

مماثل أو ملحق.

دآهم) (111.111 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة.

عيفوط أحمد):)611)حصة.

عيفوط محمد):)11))حصة.

عيفوط محسن):)11))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)زنقة الحزم،)آقم)

563،)قطاع النهضة،)العيايدة)-)سال.

التسيير):)عيفوط محمد.

املحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال.
التجاآي) بالسجل  التسجيل  آقم 

.31837

111 P

STE LE GRAND CREUX
SARL AU

 19 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أكتولر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 STE LE GRAND (: التسمية)

.CREUX

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):

مقهى)-)أكالت رفيفة.

مط  الوجبات الجاهزة.

االستيراد والتصدير.
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1111 (: بلحسن) أحمد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15)شاآع األبطال)

الشقة آقم)4)أكدال)-)الرلاط.

املسير):)السيد أحمد بلحسن.
التجاآي) بالسجل  التقييم  آقم 

.147163

112 P

 STE ART PALACE SUITE &

SPA
شركة مجهولة

برأس مال قدآه 11.111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : 4 زنقة جندي 

موآيس بنحمو - الداآ البيضاء

س.ت : 89).)5)

بموجب محضر الجم  العام) (- أ)

31)أكتولر) االستثنائي املنعقد بتاآيخ)

113))تقرآ ما يلي):

نقل مقر الشركة.

النظام) من  الراب   البند  تنسيق 

األسا�ضي للشركة.

تأكيد والية مدآاء)الشركة.

الجديد) األسا�ضي  النظام  تبني 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة) ( (- ب)

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

 (114 أغسطس) (7 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)11555314.

113 P

 STE FIESTA . MIA .

TRAITEUR
آأسمال الشركة : 111.111 دآهم

املقر االجماعي : 8 زنقة موالي آشيد 
آقم 3 حسان الرلاط

سجل تجاآي آقم 9951)1 

باملحكمة التجاآية بالرلاط

الجم ) اجتماع  بمقت�ضى محضر 

يونيو) ((( بتاآيخ) االستثنائي  العام 

القراآات الشركاء) اتخذ  ((118 

)التالية):

كل) يبي   طويل  محمد  السيد 

بقيمة) سهم  (411 أي) األسهم  هذه 

نعيمة) للسيدة  للحصة  دآهم  (111
سهم في نفس) (611 زهيد التي تملك)

الشركة.

لألسهم) التحويل  هذا  بعذ 

زاهد) نعيمة  السيدة  أصبحت 

 FIESTA لشركة) الوحيدة  الشريكة 

أصبحت) التي  (MIA TRAITEUR

.SARL AU

استقالة السيد محمد طويل.

 C.I.N N° زهيد) نعيمة  السيدة 

كمسيرة) نفسها  عينت  (3653(8

وحيدة للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (( التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)97566.

114 P

STE CCM CONSEILS SARL

مكتب الحسابات واالستشاآة

 BUREAU DE COMPTABILITE CONSEIL

FISCAL

 COMPTABLE AGREE PAR MEMBRE DE

L’OPCA

 ADRESSE : N°136, RUE AL KAHIRA,

 COMATRAV 1, 1ER ETAGE APPT N°(

TEMARA

STE G2M CAR
SARL

إعالن عن بي  حصص
تغيير الصفة القانونية للشركة

استقالة مسير وتعيين مسير جديد 
لشركة

 (1 بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في)

 G(M((يوليو)1)1))قرآ شركاء)شركة

CAR SARL)ش.م.م.)ما يلي):

حصة في ملكية السيد) (511 بي )

عماد) السيد  إلى  الخضراوي  محمد 

شتوان.

حصة في ملكية السيد) (511 بي )

عماد) السيد  إلى  الصناغي  محسين 

شتوان.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

محمد) السيد  (: مسير) استقالة 

الخضراوي وتعيين السيد محمد الباز)

مسير عماد شتوان.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني األول بكتابة)

بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 سبتم8ر) (3 بتاآيخ)

.3879

115 P

مكتب الحسابات واالستشاآة

FIDUTEMA

ش.م.م.

آقم)136)شاآع القاهرة كومطراف)1)الطابق)

األول شقة آقم)1)تماآة

الهاتف):)48.)1537.64.4

الفاكس):)1537.64.47.64

STE TRANSPORT HOKAM
SARL AU

إعالن عن بي  حصص
استقالة مسير 

وتعيين مسير جديد
وتغيير مقر ا لشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة)) قرآت  ((1(1 أكتولر) (5 في)

 TRANSPORT HOKAM SARL AU

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد ما يلي):

ملكية) في  حصة  (18111 بي )

السيد أحمد زآعاي إلى السيد حسن)

ميروقي.

زآعاي) أحمد  املسير  استقالة 

مسير) ميروقي  حسن  السيد  وتعيين 

جديد للشركة.

العنوان) إلى  (: الشركة) مقر  تغيير 

التالي زنقة واد زيز آقم))1)حي الصفاء)

القرية سال.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ)

.117916

116 P

AL FAYEZ BIZ
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات) شركة  تأسيس  تم  بالرلاط 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

.AL FAYEZ BIZ(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

التجاآة) (: االجتماعي) الهدف 

(- التجاآة بشكل عام) وإداآة التجاآة،)

االستيراد والتصدير.
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آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1.111 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1.111 (: آزاقي) عائشة  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى)) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر):)املركز التجاآي دنيا الرقم)6 

شاآع محمد)5)القرية سال)-)حصين.

املسير):)السيد أمين فايز.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.3(161

117 P

ديوان األستاذ آ�ضى إكيدآ

موثق بمدينة تماآة

EURO PORTES
SARL

تفويت حصص اجتماعية
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

بتماآة،) موثق  إكيدآ،) األستاذ آ�ضى 

فوتت شركة) (،(119 ديسم8ر) ((4 في)

(»GENERALE DE PROJETS«

دآهم مقرها) (31.111.111 آأسمالها)

االجتماعي بالرلاط،)حي الرياض عماآة)

بنعمر) ( للسيد عبد الحي) (،8 آقم) (1

القاطن بالرلاط حي الرياض،)سكتوآ)

لبطاقة) الحامل  ك5،) قطاع  (،19

(،B(14961 آقم) الوطنية  التعريف 

االجتماعية) حصصها  جمي  

ذات) الشركة  في  لها  واململوكة 

 EURO«(املسؤولية املحدودة املسماة

 1(.598.111 آأسمالها) (»PORTES

(- بالرلاط) االجتماعي  مقرها  دآهم،)

وكذا) الصناعي،) الحي  (78 التقدم،)

واألآلاح) الديون  الحقوق،) جمي  

املرتبطة بالحصص املفوتة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالرلاط) التجاآية  للمحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (7 بتاآيخ)

.4351
للخالصة والبيان

األستاذ آ�ضى إكيدآ

118 P

FM CLIM
SARL AU

مقرها االجتماعي : حي كنديسة 

الوسطى زنقة ج 1 ممر 5 آقم 16 

الفنيدق

تأسيس 
بتاآيخ) مسجل  عقد  بمقت�ضى 

تأسست) بالفنيدق،) ((1(1 5)أكتولر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد وتتميز بالخصائص)

التالية):

 FM CLIM (: الشركة) اسم 

ش.ذ.م.م.

كنديسة) حي  (: االجتماعي) املقر 

 16 آقم) (5 ممر) (1 الوسطى زنقة ج)

الفنيدق.

لألغراض) تأسست  الشركة 

التالية):

البناء)واألشغال العمومية.

بي  وشراء)مواد البناء.

بي  وشراء)أجهزة الت8ريد.

إصالح أجهزة الت8ريد.

االستيراد والتصدير مواد البناء.

العمليات) جمي   عام  وبشكل 

واملالية) والتجاآية  الصناعية 

والعقاآية وغير املرتبطة بشكل مباشر)

وغير مباشر باألغراض املشاآ إليها أو)

أغراض مشابهة أو مماثلة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاآي.

 111.111 في) محدد  (: املال) آأس 

دآهم ويمثل)1111)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة مفوتة كما يلي):

 1111 (: اليوسفي) محمد  السيد 

حصة.

يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محددة السيد محمد اليوسفي.

فاتح) من  يبدأ  (: املحاسبي) العام 
يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر.

االحتياط) لتكوين  (% (5 (: األآلاح)
القانوني والباقي للشريك الوحيد.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاآيخ) ((7689 آقم) تحت  التجاآي 
لدى كتابة الضبط) ((1(1 أكتولر) (5

باملحكمة االبتدائية بتطوان.
:)تم وض  امللف) اإليداع القانوني)
بتطوان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (5 بتاآيخ)

.4667
119 P

SE7EN RENT CARS
العادي) غير  العام  الجم   قرآ 
 (1(1 سبتم8ر) (17 بتاآيخ) املنعقد 
SE7EN RENT CARS)شركة) لشركة)
آأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتماعي) مقرها  دآهم  (111.111
إقامة) (48 محل آقم) (11 مجموعة) (:

الصباح الرلاط ما يلي):
رولة) السيدة  استقالة  (- (1

الصفاوي من مهام التسيير.
))-)تعيين السيد زهير برادة كمسير)

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 االبتدائية بالرلاط بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)118186.
120 P

CHEKKORIBAT
SARL

آف  آأسمال الشركة
املنعقد) االستثنائي  العام  الجم  
آف ) قرآ  ((1(1 سبتم8ر) (14 يوم)
 3.111.111 بمبلغ) الشركة  آأسمال 
دآهم إلى) (611.111 دآهم وذلك من)
 31.111 دآهم بإحداث) (3.611.111
دآهم) (111 فئة) من  جديدة  حصة 
السيد) إلى  مسندة  حصة  (9.611
حصة) (6.611 الشقوآي،) سعيد 
مسندة إلى السيدة منية الشقوآي،))
السيدة) إلى  مسندة  حصة  (6.611

حصة) (6.611 الشقوآي،) هاجر 

مسندة إلى السيدة ساآة الشقوآي،))

السيدة) إلى  مسندة  حصة  (6.611

صوفيا الشقوآي.

على) تغييرها  تم  الشركة  قوانين 

إثره م  املصادقة على قوانين جديدة)

كما تم تحيينها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

1)1))تحت) )))أكتولر) بفاس بتاآيخ)
آقم)816).

املسير

121 P

AMODIM
ش.م.م ذات شريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

دآهم

املقر االجتماعي : الكتبية مركز ) 

شاآع الحسن الثاني الطابق 5 مكتب 
آقم 6) مراكش

حرآه) موثق  عقد  بمقت�ضى 

األستاذ علي أيعقوب،)موثق بمراكش)

1)1)،)محضر) يوليو) ((4 و) (3 بتاآيخ)

الجم  العام االستثنائي.

تفويت) موثق  عقد  بمقت�ضى 

 (4 و) (3 بتاآيخ) الشركة  في  األنصبة 

محمد) السيد  قام  (،(1(1 يوليو)

 511 مجموعه) ما  بتفويت  الساكني 

في) يملكها  التي  اجتماعية  حصة 

الشركة للسيد احمد قبيل.

تفويت) موثق  عقد  بمقت�ضى 

 (4 و) (3 بتاآيخ) الشركة  في  األنصبة 

الحسين) السيد  قام  (،(1(1 يوليو)

 511 مجموعه) ما  بتفويت  ازيزاو 

في) يملكها  التي  اجتماعية  حصة 

الشركة للسيد احمد قبيل.

تفويت) موثق  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) املفتوح  الجاآي  الحساب 

السيد) قام  (،(1(1 يوليو) و)4)) (3

محمد) والسيد  ازيزاو  الحسين 

الحساب) مجموع  باعا  الساكني 

 141.111 بمبلغ) للشركة  الجاآي 

دآهم.
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بمقت�ضى عقد موثق قراآ الشريك)

(،(1(1 يوليو) ((4 و) (3 الوحيد بتاآيخ)

للشركة السيد احمد قبيل قرآ تغيير)

الشكل القانوني للشركة وتحويل مقر)

الشركة.

للنظام) موثق  عقد  بمقت�ضى 

(»AMODIM« لشركة) األسا�ضي 

 3 بتاآيخ) ش.م.م ذات شريك وحيد 

و)4))يوليو)1)1).

شركة) (: الشركة) تسمية 

شريك) ذات  ش.م.م  (»AMODIM«

وحيد.

(: للشركة) االجتماعي  الهدف 

منعش عقاآي ومشغل لألحجاآ.

 ( الكتبية مركز) (: املقر االجتماعي)

شاآع الحسن الثاني الطابق)5)مكتب)

آقم)6))مراكش.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

من فئة)111)دآهم للحصة الواحدة.

السيد احمد قبيل):)1111)حصة)

اجتماعية.

مجموع):)1111)حصة اجتماعية.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تقييدها) تاآيخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاآي بمراكش.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

غير) ملدة  قبيل  احمد  السيد  طرف 

محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم8ر من كل سنة.

التجاآية) باملحكمة  اإليداع  تم 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) بمراكش 

آقم) وتحت  (11644( آقم) تحت 

السجل التجاآي)9))115.

122 P

CAREC.AS

CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS

ALAMI SAAD

AHL FES
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 311.111 دآهم

عنوان مقرها االجتماعي 41 الحرم 

اإلدآي�ضي املدينة فاس

بي  حصص اجتماعية
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

بتاآيخ))))سبتم8ر)1)1))بفاس،)تمت)

املصادقة على):

املباآكي) الزعري  السيد  بي   (- (1

1111)حصة اجتماعية بقيمة) عزيز)

دآهم للسيد الحمدوني محمد) (111

شريك ومسير للشركة.

االبقاء)على السيد الحمدوني) (- ((

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ)

السجل التجاآي)638)/1)1.
للنشر والبيان

123 P

 STE MAKE YOUR

COMMUNITY
ش.ذ.م.م

تأسيس
وض ) ((1(1 أكتولر) (8 بتاآيخ) تم 

قانون منظم لشركة باملميزات التالية):

 STE MAKE YOUR (: التسمية)

COMMUNITY)ش.ذ.م.م.

الهدف : وكالة اتصاالت واإلشهاآ 

على مواق  االنترنيت.

عبد  شاآع   : االجتماعي  املقر 

إقامة جواد عماآة  الخطابي  الكريم 

119 شقة 43 الطابق 3 مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسمة  دآهم   111.111 مبلغ 

دآهم   111 فئة  من  حصة   1111

موزعة كابتي :

فابريس  آومان  بونيت  السيد 

ويليام : 511 حصة.

 511  : السيد الصباح إسماعيل 

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلداآة 

بونيت  السيد  طرف  من  محدودة 

والسيد  ويليام  فابريس  آومان 

الصباح إسماعيل.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 ديسم8ر من  إلى غاية  يناير  فاتح 

كل سنة.

املدة : حددت في 99 سنة ابتداء 

من تاآيخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

نوفم8ر   ( بتاآيخ  بمراكش  التجاآية 

1)1) تحت آقم 116775 وسجلت 

الشركة في السجل التجاآي بمراكش 

تحت آقم 117749.

124 P

STE NEW POWER TOOLS
ش.ذ.م.م

تأسيس
وض ) ((1(1 أكتولر) (5 بتاآيخ) تم 

قانون منظم لشركة باملميزات التالية):

 STE NEW POWER (: التسمية)

TOOLS)ش.ذ.م.م.

الهدف : استيراد وتصدير.

بي  وشراء وتوزي  معدات وأدوات 

يدوية، كهرلائية، معدات الرصاصة 

والحمامات.

األشغال املختلفة او البناء.

املقر االجتماعي : تجزئة م8روكة 3 

آقم 1) اكيوض جليز مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ 51.111 دآهم مقسمة إلى 511 

موزعة  دآهم   111 فئة  من  حصة 

كابتي :

أعلي  هللا  عبد  ايت  السيد 

عبد السالم : 51) حصة.

 (51  : القانت  الحسين  السيد 

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلداآة 

ايت  السيد  طرف  من  محدودة 

والسيد  عبد السالم  أعلي  هللا  عبد 

الحسين القانت.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 ديسم8ر من  إلى غاية  يناير  فاتح 

كل سنة.

املدة : حددت في 99 سنة ابتداء 

من تاآيخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

نوفم8ر   ( بتاآيخ  بمراكش  التجاآية 

1)1) تحت آقم )11678 وسجلت 

الشركة في السجل التجاآي بمراكش 

تحت آقم 117761.

125 P

3A NASSIME
SARL AU

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)4))أغسطس)1)1))لشركة)

تمت) (،3A NASSIME SARL AU

املصادقة على ما يلي):

تحويل الشكل القانوني):)

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  وذات 

مسؤولية محدودة.

 3A من) الشركة  اسم  تغيير 

 TRUE إلى) (NASSIME SARL AU

.BUILDER SARL

تغيير النشاط إلى أشغال البناء.

تفويت الحصص):

تفويت حصة واحدة من حصص)

حصة)) (1( أشمالل) أحمد  السيد 

لفائدة السيد عبد الدائم بن ديان.

تفويت حصة واحدة من حصص))

حصة)) (999( السيد أحمد أشمالل)

لفائدة السيد سفيان بنمويسة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

مقسم) دآهم  (111.111 مبلغ) في 

دآهم) (111 بثمن) حصة  (1111 إلى)

للحصة الواحدة موزعة كالتالي):
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(: ديان) بن  الدائم  عبد  السيد 

حصة واحدة.

 999 (: بنمويسة) سفيان  السيد 

حصة.

املجموع):)1111)حصة.

تغيير املسير):

أشمالل) محمد  السيد  استقالة 

وتعيين السيد عبد الدائم بن ديان)

آقم) الوطنية  للبطاقة  والحامل 

للشركة) وحيد  كمسير  (AE186775

ملدة غير محدودة.

من) للشركة  الوحيد  اإلمضاء)

طرف السيد عبد الدائم بن ديان.

تغيير البنود)1،)3،)6،)7،)43،)44.

تحيين النظام األسا�ضي.

أسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ)

5)41)سجل تجاآي آقم)5857)1.
بمثابة مقتطف وليان

املسير
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WOOD INDUSTRY
SARL

RC : 131133

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقتضيات) بموجب  (- (I  

 WOOD لشركة) األسا�ضي  النظام 

 14 INDUSTRY SARL)املوق  بتاآيخ)

أكتولر)1)1))بين الشركاء):

البطاقة) آقم  زني8ر،) محمد  (- (1

 (7 مواليد) (،A743686 الوطنية)

 11 عماآة) في  املقيم  (،1994 يوليو)

 1 إقامة الواحة حي النهضة) (3 شقة)

الرلاط.

))-)حسن بن لفقيه،)آقم البطاقة)

 5 مواليد) (،D311141 الوطنية)

مجم ) في  املقيم  (،1961 سبتم8ر)

سكني االمل)14)آقم)9)حي الخير،)حي)

يعقوب املنصوآ،)الرلاط.

تم االتفاق على إنشاء)شركة ذات)

 WOOD« مسؤولية محدودة تسمى)

 11.111 برأسمال) (»INDUSTRY

بالكامل) فيها  مكتتب  نقدا  دآهم 

ومدفوع.

II)-)نشاط الشركة):

والتشكيل) والنمذجة  التنميط 

للخشب.
أعمال التجمي  والديكوآ للمنازل)

واملكاتب واملحالت التجاآية.

بي  وتركيب جمي  أنواع األرشاب)

والفوالذ املقاوم للصدأ واألملنيوم.

أعمال النجاآة والخدمات.

املعدات) أنواع  جمي   استيراد 

واملواد املخصصة لألنشطة املذكوآة)

أعاله.

إنشاء،)حيازة،)تأجير،)إداآة جمي )

تشغيل) تركيب،) التجاآية،) األصول 

جمي  املؤسسات،)األصول التجاآية،)

من) األررى  أكثر  او  بواحد  املتعلقة 

األنشطة املحددة.

نقل) أو  أو تشغيل  أو حيازة  أرذ 

االرتراع) ولراءات  العمليات  جمي  

املتعلقة بهذه األنشطة.

املشاآكة املباشرة او غير املباشرة)

للشركة في جمي  املعامالت املالية أو)

العقاآية أو األوآاق املالية وفي جمي )

الشركات التجاآية أو الصناعية التي)

قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أو)

أي غرض مشابه أو ذي صلة.

 99 بـ) الشركة  مدة  تحدد  (- (III

السجل) في  تاآيخ تسجيلها  سنة من 

الحل) او  التمديد  باستثناء) التجاآي 

املبكر.

يناير) املالية في فاتح  تبدأ السنة 

وتنتهي في)31)ديسم8ر من كل سنة.

IV)-)املقر الرئي�ضي للشركة):)املتجر)
عين) عامر  والد  بدواآ  الكائن  (1 آقم)

غبولة عين عتيق تماآة.

V)-)املساهمات وتكوين آأس املال):

في) نقدا  زني8ر  محمد  يساهم 

الشركة بمبلغ)6.111)دآهم أي)%61 

من آأس املال.

يساهم حسن بن لفقيه نقدا في)

الشركة بمبلغ)4.111)دآهم أي)%41 

من آأس املال.

الشركة) تأسيس  تقديم سند  تم 

للمحكمة) التجاآي  بالسجل 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية 

1)1))برقم)6)13.
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TAHRI
SARL AU

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : عماآة 31 الشقة 
آقم 8 زنقة احمد الوكيلي حسان - 

الرلاط

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

تم تأسيس شركة) ((1(1 أكتولر) (1(

ش.ذ.م.م) »الطاهري«) اسم) تحمل 

ش.و تتوفر على املميزات التالية):

املقر االجتماعي):)عماآة)31)الشقة)
(- زنقة احمد الوكيلي حسان) (8 آقم)

الرلاط.

الهدف االجتماعي):)1)-)تاجر السل )

الرياضية.

))-)بي  املنتجات الغذائية.

3)-)تاجر أجهزة كمبيوتر.

مدة االستمراآ):)99)سنة.
دآهم) (111.111 (: املال) آأس 

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم موزع كما يلي):

 1111 محمد) الطاهري  السيد 

حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

الطاهري محمد كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األآلاح)

يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بالرلاط  التجاآية 

التجاآي آقم)147187.
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SOCIETE YAKAMILA
SARL

آأسمالها : 51.111 دآهم

املقر االجتماعي : 1185 آقم 1 

الوفاق تماآة

حل الشركة
بتماآة) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

قرآ شركاء) ((1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ)

شركة)»ياكاميال«)ش.ذ.م.م ما يلي):

حل لشركة)»ياكاميال«)ش.ذ.م.م.

اسماعيل) السيد  وتعيين 

الحمداني كمصفي للشركة وعنوان)

الوفاق) (1 آقم) (1185 هو) التصفية 

تماآة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)118133 

بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1).

129 P

 SOCIETE MONDIALE

 D’INVESTISSEMENT

KENZA SMIK
SARL

بمقت�ضى جم  عام استثنائي حرآ)

في الرلاط)6))أكتولر)1)1))قرآ شركاء)

 SOCIETE MONDIALE الشركة)

 D’INVESTISSEMENT KENZA

SMIK)ش.م.م ما يلي):

زيادة آأس املال):

آأسمال) زيادة  الشركاء) قرآ 

الشركة ب)11.111).1)دآهم لتغييره)

 1.511.111 دآهم إلى) (311.111 من)

دآهم عن طريق إنشاء)111.)1)سهم)

جديد من فئة)111)دآهم للواحد.

طريق) عن  املال  آأس  زيادة 

املساهمة النقدية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) (118135 تحت آقم)

.(1(1
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AMGPROTV
SARL AU

استثنائي) عام  جم   بمقت�ضى 

 (1(1 أكتولر) (13 الرلاط) في  حرآ 

للشركة) الوحيد  الشريك  قرآ 

AMGPROTV)ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي):)من إقامة)
4)زنقة كولنهاكن آقم)4)مكرآ املحيط)

الرلاط.
بالطابق األول) (5 الشقة آقم) (: إلى)
املحيط) نابولي  زنقة  (94 العماآة) (5

الرلاط.

استقالة السيدة حنان أمغاآ من)

منصبها كمسيرة للشركة.

تعيين السيد حسن أمغاآ كمسير)

وحيد للشركة.
13)من القانون) 4)و) تعديل املواد)

األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) (118134 تحت آقم)

.(1(1
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OUIFAQ PRINT
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

نظام) تكوين  تم  ((11( ف8راير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�ضي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

رصائصها كالتالي):

 OUIFAQ PRINT (: التسمية)

.SARL AU

الهدف):)تماآس الشركة األهداف)

التالية):

التفاوض.

أعمال مختلفة.

املقر االجتماعي شاآع واد كرو حي)

صفاء)القرية سال.
 11.111 (: االجتماعي) املال  آأس 

حصة قيمة) (1111 دآهم مقسم إلى)

كل واحدة)111)دآهم.

زهير) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  رياط 

وحيد) كمسير  (AB615(1( الوطنية)

للشركة وملدة غير محدودة.

وض ) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت آقم)

السجل التجاآي)17811.
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FERTIDIL
SARL AU

شاآع وزان بلدية حد كوآت - حد 

كوآت

السجل التجاآي : 367

 (3 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 سبتم8ر)

باملواصفات التالية):

.FERTIDIL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

بي ،) شراء،) (: االجتماعي) الغرض 

وابليات) املواد  وتصدير  استيراد 

الفالحية،)املواد الكيماوية،)املبيدات)

املاشية) أغدية  والنباتية،) الحشرية 

ونقل هذه املواد.

كراء)آليات النقل.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

املتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر)

بأغراض الشركة.

حد) بلدية  وزان  شاآع  (: املقر)

كوآت)-)حد كوآت.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1111 على) مقسم  دآهم 

دآهم) (111 فئة) من  اجتماعية 

الشريك) من طرف  للواحدة محرآة 

 1111 الوحيد السيد الفضيل أيوب)

حصة اجتماعية.

السيد الفضيل أيوب،) (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
للشركة) كمسير  (،GN1555(8 آقم)

ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم8ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

تم اإليداع بكتابة ضبط املحكمة)

واملسجلة) ببلقصيري  االبتدائية 

 367 آقم) تحت  التجاآي  بالسجل 

بتاآيخ)7)أكتولر)1)1).
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FERTILISANT NEW
SARL

9 زاوية زنقة اشبيلية وسوس آقم 7 

إقامة آيان القنيطرة

السجل التجاآي : 875)5

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة) (،(119 19)يوليو)

باملواصفات ابتية):

.FERTILISANT NEW(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

بي ،) شراء،) (: االجتماعي) الغرض 

وابليات) املواد  وتصدير  استيراد 

الفالحية،)املواد الكيماوية،)املبيدات)

املاشية) أغدية  والنباتية،) الحشرية 

ونقل هذه املواد.

كراء)آليات النقل.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

املتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر)

بأغراض الشركة.

اشبيلية  زنقة  زاوية   9 (: املقر)

وسوس آقم 7 إقامة آيان القنيطرة.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1111 على) مقسم  دآهم 

دآهم) (111 فئة) من  اجتماعية 

الشركاء) طرف  من  محرآة  للواحدة 

السيد) (: واملوزعة على الشكل ابتي)

اجتماعية) حصة  (511 فؤاد) الراجي 

والسيدة الراجي وجدان):)491)حصة)

اجتماعية.

فؤاد،) الراجي  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
آقم))GN5474،)كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم8ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

تم اإليداع بكتابة ضبط املحكمة)

واملسجلة) بالقنيطرة  االبتدائية 

بالسجل التجاآي تحت آقم)875)5.
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OMAR ABD
SARL

آأسمالها 111.111 دآهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) تقرير  تم  ((119 يوليو) ((6

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�ضي 

املحدودة حيث تتميز بما يلي):

.OMAR ABD SARL(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)نيكوص.

)تفاوض.

استيراد وتصدير.

تقديم الخدمات.

املقر االجتماعي):)شاآع)44)أكلمان)

السيد علي الطابق األول شقة آقم)7 

أكدال الرلاط.

املدة):)99)سنة.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسمة  دآهم  (111.111

للسهم) دآهم  (111 بقيمة) سهم 

مكتتب بالكامل مدفوعة للسيد غيوآ)

دآهم والسيد) ((1.111 السالم) عبد 

الشافعي عمر)81.111)دآهم.

السيد) تعيين  تم  لقد  (: التسيير)

ليدير) كمسير  السالم  عبد  غيوآ 

الشركة لفترة غير محدودة.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

آقم) تحت  ((111 أكتولر) (6 بتاآيخ)

.146453

135 P



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15502

STE PESCA MARKET
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

بتاآيخ)3)أغسطس)1)1))تم وض )
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):
 STE PESCA MARKET(:(التسمية
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد.
الطري) السمك  بي   (: الهدف)
الصيد) والتقسيط،) بالجملة 
االستيراد) البحري بمختلف أشكاله،)
تجاآة األسماك ا لطرية) والتصدير،)
األسماك،) وشراء) بي   واملجمدة،)
املنتجات) مختلف  وتصدير  استيراد 

البحرية....
الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1.111 دآهم مقسمة إلى)
موزعة) للواحدة  دآهم  (111 فئة)

كابتي)):
 1.111 (: الياس) مرابط  السيد 

حصة.
الوفاق) مدينة  (: االجتماعي) املقر 

بلوك)A)آقم)1677)العيون.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلداآة)

مرابط الياس ملدة غير محدودة.)
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

.33547
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

BORAQ LIGNE شركة
ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : دواآ أوالد 
العبسالمي، عرلاوة، سوق أآبعاء 

الغرب
تبعا لعقد تأسيس شركة شركة))
ذات) ش.ذ.م.م  (»BORAQ LIGNE«
تأسيس) تقرآ  الوحيد،) الشريك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الشريك الوحيد،)مميزاتها هي كالتالي)

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

.BORAQ LIGNE(:(التسمية

املوضوع الرئي�ضي):)نقل املوظفين.

أوالد) دواآ  (: االجتماعي) املقر 

أآبعاء) سوق  عرلاوة،) العبسالمي،)

الغرب.

املدة):)99)سنة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (11.111 مبلغ) في  الشركة 

مقسمة إلى)111)حصة اجتماعية من)

فئة)111)دآهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

دواآ أوالد) السيد القديم ياسين،)

أآبعاء) سوق  عرلاوة،) العبسالمي،)

الغرب):)111)حصة اجتماعية.

املجموع):)111)حصة اجتماعية.

ياسين،) القديم  السيد  (: اإلداآة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB1599(((آقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

االبتدائية) باملحكمة  الشركة 

بتاآيخ) الغرب  أآبعاء)  بسوق 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (((

.(1(1/3(4
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JAZI PROPR
SARL AU

جازي برولر ش.م.م

تأسيس
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) وض   تم  ((1(1 أكتولر) (5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة ذات املواصفات التالية)):

 JAZI PROPR SARL« (: التسمية)

ذات) شركة  برولر«  »جازي   »AU

مسؤولية محدودة شريك وحيد.

تسويق) (: االجتماعي) الهدف 

منتجات ومواد التنظيف.

حي) (16(7 آقم) (: املقر االجتماعي)

تيليال تيكوين أكادير.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في السجل)

التجاآي عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكون من) (: الرأسمال االجتماعي)

111.111)دآهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

عبد الرحيم جازي.

السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

بأكادير) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

آقم)44915)في)11)ف8راير)1)1))تحت)

آقم)1)969)للسجل التحليلي.
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 CASABLANCA FINANCE

CITY AUTHORITY

S.A

»CFCA«

استقالة متصرف وتعيين متصرف 

جديد

التصديق على تعيين متصرف جديد

بتاآيخ) اإلدآاي  املجلس  قرآ 

املسماة) للشركة  (،(1(1 يونيو) (11

 CASABLANCA FINANCE CITY«

AUTHORITY«(S.A(»CFCA«)شركة)

دآهم،) (511.111 مساهمة آأسمالها)

البيضاء،) بالداآ  االجتماعي  مقرها 

أنفا،) كازا  حي  (57 تجزئة) (،CFC برج)

االعتباآ) بعين  أرذ  الحسني،) الحي 

استقالة السيد كريم حجي من مهامه)

كمتصرف في الشركة وتعيين السيد)

طاآق الصنهاجي كمتصرف جديد في)

للمتصرف) الباقية  للمدة  الشركة،)

الجم ) اجتماع  إلى  أي  املستقيل،)

في حسابات) للمداولة  العادي  العام 

السنة املالية)1)1).

قرآ الجم  العام بتاآيخ)31)يونيو)
التصديق على التعيين الذي) (،(1(1
اإلداآة) مجلس  اجتماع  رالل  تم 
للسيد) (،(1(1 يونيو) (11 املنعقد في)
جديد،) كمتصرف  الصنهاجي  طاآق 
للمدة الباقية للمتصرف املستقيل،)
أي إلى اجتماع الجم  العام العادي)
املالية) السنة  في حسابات  للمداولة 

.(1(1
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
(،(1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751561.
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 ATLAS CONSULTING
MAROC & AFRICA

A.C.M.A SARL AU
 تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس) تم  بتماآة  ((1(1 6)أكتولر)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
باملواصفات) ش.م.م  وحيد  بشريك 

التالية):
 ATLAS (: التسمية)
 CONSULTING( MAROC( &

AFRICA - A.C.M.A SARL AU
الهدف االجتماعي):

مكتب االستشاآات اإلداآية.
مكتب الدآاسات والبحوث.

موالي) شاآع  (: االجتماعي) املقر 
الحسن األول إقامة عيبودي الطابق)

الراب  شقة آقم)6))تماآة.
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)
مقسمة على)1111)حصة لكل واحدة)

111)دآهم.
السيد نوآ الدين) (: مسير الشركة)

عبد الرحيم،)لفترة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
تحت) ((1(1 نوفم8ر) (( بتماآة بتاآيخ)

آقم)64)4.
140 P
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 PIECES AUTO

 BENCHEKROUNE
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  بتماآة  ((1(1 6)أكتولر)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات) ش.م.م  وحيد  بشريك 

التالية):

 PIECES AUTO (: التسمية)

BENCHEKROUNE - SARL AU

الهدف االجتماعي):

تاجر في إطاآات السياآات.

شراء،)بي  وتجاآة لجمي  املنتجات)

الغياآ،) )قط   املركبات) لصيانة 
زيوت التشحيم،) املواد االستهالكية،)

املنظفات،)إلخ).

الصيانة وال8رمجة) ميكانيك عام،)

وتشخيص السياآات.
املقر االجتماعي):)آقم)41)سكتوآ)3 

مرس الخير تماآة.
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

مقسمة على)1111)حصة لكل واحدة)

111)دآهم.

محمد) السيد  (: الشركة) مسير 

جباآ،)لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((1(1 نوفم8ر) (( بتماآة بتاآيخ)
آقم)63)4.
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BK WORLD LOGISTIQUE
SARL

 تأسيس شركة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

البيضاء) بالداآ  ((1(1 18)سبتم8ر)

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

 BK WORLD (: التسمية)

LOGISTIQUE SARL

نقل البضائ ) (: الهدف االجتماعي)

وأشغال مختلفة.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

 111 ب) حصة  (1111 على) موزعة 

دآهم لكل حصة واحدة وهو كالتالي):

 511 مصطفى) بكري  السيد 

حصة.

السيد بكري آشيد)511)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي):)أنا�ضي)7))عماآ ب)

19)اهل لغالم سيدي ال8رنو�ضي) آقم)

الداآ البيضاء.

تم تعيين السيد بكري) (: التسيير)

آشيد) بكري  والسيد  مصطفى 

كمسيرين وملدة غير محدودة ولتوقي )

منفصل يمكن إلزام الشركة.

سيقوم املركز) (: اإليداع القانوني)

الداآ) لجهة  لالستثماآ  الجهوي 

البيضاء)باإليداع القانوني لدى كتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء.
للخالصة واإلشاآة

التسيير
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TRAVBATI NOUR
ش م م ش.و

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرآ بالرلاط)

لشركة) األسا�ضي  القانون  وض   تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):

TRAVBATI NOUR (:  التسمية)

ش م م ش.و.

شقة) (1 عماآة) (: االجتماعي) املقر 

هللا) سترو  تجزئة  الطابق  (1/3 آقم)

تماآة.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 1111 من) مكون  دآهم  (111.111

حصة من فئة)111)دآهم لكل حصة)

لفائدة):

نوآالدين) لحسن  ايت  السيد 

1111)حصة.

الغرض):)

أعمال البناء.

جمي  األشغال املتعلقة بالبناء.

املدة):)99)سنة.

املسير):)يسير الشركة السيد ايت)

لحسن نوآالدين ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

التجاآي) السجل  الرقم  تحت 

.1311(1
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MAISON NOBLE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرآ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (: أوال)

1)1)))تم) 14)أكتولر) في تماآة بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام  وض  

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):

.MAISON NOBLE(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

تشغيل) (: الشركة هي) الغاية من 

غرفة شاي.

زنقة) (99 تجزئة) (3 سكتوآ) (: املقر)

ساحل بوس)-)آياض والد مطاع تماآة.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتباآا من تاآيخ تأسيسها النهائي.

 111.111 (: الجماعي) املال  آأس 

دآهم املوزع كما يلي):

 61.111 أحمد) املشتالي  السيد 

دآهم)-)611)حصة.

 41.111 منير) املشتالي  السيد 

دآهم)-)411)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدآاة)

السيد املشتالي منير ملدة غير محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير)

إلى متم ديسم8ر.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

باملحكمة االبتدائية بتماآة تحت آقم)

.D4(78
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 SOCIETE DE FERROUNIERE

 ET METALLURGIE

INDUSTRIELLE
SOFEMI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة)

البيضاء) بالداآ  املحرآ  االستثنائية 

بتاآيخ)4)سبتم8ر)1)1)،)عاين واتخذ)

الشركاء)القراآات التالية):

هبة من طرف السيد جالل محمد)

بقيمة) حصصه  من  حصة  (3151

111)دآهم للحصة لفائدة):

الوزاني) الشاهد  السيدة  زوجته 

لال نزهة،)51))حصة.

 (51 ابنته،) السيدة زينب جالل،)

حصة.

ابنه،) جالل،) إسماعيل  السيد 

551))حصة.

مقسما) الشركة  آأسمال  أصبح 

على الشكل التالي):

السيد محمد جالل،)951)حصة.

السيدة الشاهد الوزاني لال نزهة،)

751)حصة.

السيدة زينب جالل،)751)حصة.

 (551 جالل،) إسماعيل  السيد 

حصة.

جالل) محمد  السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  كمسير  منصبه  من 

وحيد) كمسير  جالل  إسماعيل 

للشركة ملدة غير محددة.

املسير) بتوقي   الشركة  تلزم 

الوحيد السيد إسماعيل جالل.

ليشمل) الشركة  غرض  توسي  

األنشطة التالية):

شراء)ولي  واستغالل جمي  مقال )

املنجمية.
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ودآاسات) امليدانية  الدآاسات 

ومقال ) املنجمية  واملقال   الحقول 

املعادن األساسية.

براءات) جمي   واستخدام  اقتناء)

التصني ) وتراريص  االرتراع 

واالمتيازات) التجاآية  والعالمات 

املتعلقة) األررى  العمليات  وجمي  

بالهدف الرئي�ضي للشركة.

منتجات) جمي   وتصدير  استيراد 

وجمي ) واملقال   املنجمية  املقال  

املواد.

تأجير) وراصة  الخدمات  جمي  

العمالة واملعدات.

عملية) بأي  والتحويل  املعالجة 

املستخرجة) املعادن  وتجاآة 

ومشتقاتها وسبائكها.

تدرل) التي  األنشطة  باقي  وتظل 

سلفا في غرض الشركة دون تغيير.

اإليداع القانوني والتسجيل.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاآيخ البيضاء) بالداآ   التجاآية 

1))أكتولر)1)1))تحت آقم)751591.
بمقت�ضى مقتطف وليان

كوثر جالل

محامية بهيئة الداآ البيضاء

145 P

COMAFIT

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : متجر )، إقامة 

اإلمام علي )، زاوية شاآع اإلمام علي

وزنقة شالة، القنيطرة

تحويل املقر االجتماعي
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

أكتولر) فاتح  بتاآيخ  عادي،) الغير 

(،COMATIF - SARL لشركة) ((1(1

مقرها) دآهم،) (111.111 آأسمالها)

االجتماعي بالقنيطرة،)متجر))،)إقامة)

)،)زاوية شاآع اإلمام علي) اإلمام علي)

وزنقة شالة،)تقرآ ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 

إلى) املذكوآة  للشركة  االجتماعي 

العنوان الجديد):

 -  1881 بئر الرامي الجنولية آقم)

القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ بالقنيطرة   االبتدائية 

6))أكتولر)1)1))تحت آقم)79816.
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BOUDALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي):)33، حي الوفاء )

البوشتيين، القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة،) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وض ) تم  ((1(1 أكتولر) (5 بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

BOUDALU SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

حي الوفاء) (،33 (: املقر االجتماعي)

)،)البوشتيين،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

نجاآة األملنيوم،)الحديدية.

التجاآة بصفة عامة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة،) دآهم  (111 بقيمة)

بكاملها،)موزعة على الشركاء)كالتالي):

 1111 بودن) الدين  عالء) السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد عالء) إلى  أسند  (: التسيير)

مغرلية،) الجنسية  بودن،) الدين 

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G538116

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56813.
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FORETS GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي): مكتب آقم 11

الطابق الراب ، 368، شاآع محمد 

الخامس، القنيطرة

السجل التجاآي آقم 46469

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
تعيين مسير جديد وتحويل املقر 

االجتماعي
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

سبتم8ر) (18 بتاآيخ) عادي،) الغير 

 FORETS GROUPE لشركة) (،(1(1

مسؤولية) ذات  شركة  (- SARL

محدودة،)تقرآ ما يلي):

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

سويني) السيد  ملك  في  الحصص 

حصة اجتماعية) (511 أي) السعيد،)

لفائدة) للحصة،) دآهم  (111 بقيمة)

السيد إدآيس بنقاسم.

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

محمد) السيد  ملك  في  الحصص 

511)حصة اجتماعية) أي) الكطاآي،)

لفائدة) للحصة،) دآهم  (111 بقيمة)

السيد إدآيس بنقاسم.

بنقاسم،) إدآيس  السيد  تعيين 

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

وحيد) مسير  بصفته  (RC1(544

للشركة.

املقر) تحويل  على  املصادقة 

إلى) املذكوآة  للشركة  االجتماعي 

األندلس،) تجزئة  (: الجديد) العنوان 

مرآب،) (،939 آقم) عرفة،) أوالد 

القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ بالقنيطرة   االبتدائية 

1)1))تحت آقم السجل) أكتولر) ((6

التجاآي)79799.
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2RS

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : الزنقة 175

آقم 115، متجر B، عرصة القا�ضي

القنيطرة

السجل التجاآي آقم 9831) 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

الغير عادي،)بتاآيخ)1))أكتولر)1)1) 

لشركة)RS - SARL)،)تقرآ ما يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

رميس) بن  آلي   السيد  تعيين 

آقم) الوطنية  بطاقته  اآوي�ضي،)

G11(888Y)بصفته مصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

آقم) (،175 الزنقة) (: التالي) بالعنوان 

القا�ضي،) عرصة  (،B متجر) (،115

القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ بالقنيطرة   االبتدائية 

7))أكتولر)1)1))تحت آقم)5)798.
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BE THE ONE

SARL

آأسمالها : 11.111 دآهم

املقر االجتماعي : زنقة سبو عماآة 

ال شوب مكتب ) طابق 5 القنيطرة

تقرير تصفية الشركة
القراآات) محضر  بمقت�ضى 

االستثنائية املنعقد بتاآيخ)19)أكتولر)

بتاآيخ تسجيله  تم  والذي  ((1(1
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 BE THE لشركة) ((1(1 أكتولر) ((3

ONE - SARL،)شركة ذات مسؤولية)

دآهم،) (11.111 آأسمالها) محدودة،)

عماآة) زنقة سبو  االجتماعي  ومقرها 

5)القنيطرة،) ))طابق) ال شوب مكتب)

تقرآ ما يلي):

تصفية) تقرير  على  املوافقة 

الشركة.

بتصفية) للمكلف  إبراء) إعطاء)

الشركة):)السيد عمر باللي.

مكان تصفية الشركة):)زنقة سبو)

 5 طابق) (( مكتب) شوب  ال  عماآة 

القنيطرة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)

(،(1(1 أكتولر) ((6 بالقنيطرة بتاآيخ)

تحت آقم السجل التجاآي)47635.
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STE HILA PRESTATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك  وحيد

آأسمالها : 11.111 دآهم

مقرها االجتماعي): آقم 43، تعاونية 

الوحدة، القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

الغير عادي،)بتاآيخ)8))سبتم8ر)1)1) 

 (1(1 أكتولر) ((5 بتاآيخ) ومسجل 

 HILA PRESTATIONS - لشركة)

SARL AU،)تقرآ ما يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

ليلى،) عماآي  السيدة  تعيين 

بصفتها مصفية للشركة.

تحديد مقر تصفية الشركة باملقر)

االجتماعي للشركة أعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ بالقنيطرة   االبتدائية 

7))أكتولر)1)1))تحت آقم)79847.
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SOCIETE NOVA-ITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي):)159، تجزئة 

العامرية، مهدية الشاطئ، الطابق 

األول، مكتب آقم )، القنيطرة

السجل التجاآي آقم 36985

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 NOVA-ITA لشركة) عادي  الغير 

مسؤولية) ذات  شركة  (- SARL

محدودة،)تقرآ ما يلي):

املصادقة على تفويت)511)حصة)

111)دآهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

إيطالي) في ملك السيد إيطالو بيليني،)

آقم) اإلقامة  بطاقة  الجنسية،)

توآينو) السيد  لفائدة  (،J117151K

سالفاطوآ،)إيطالي الجنسية،)الحامل)

(،YB177141( آقم) السفر  جواز 

موزع الشركة  آأسمال   ليصبح 

كالتالي):

إيطالو بيليني)511)حصة.

 511 سالفاطوآ) توآينو  السيد 

حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشركة 

املسؤولية املحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) بالقنيطرة،) االبتدائية 

التجاآي)36985.
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BEAUTY ZAS شركة
ش.ذ.م.م

تحويل املقر االجتماعي للشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

1)1))تم) 18)سبتم8ر) بالقنيطرة يوم)

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

املقر) إلى  االجتماعي  املقر  تحويل 

 75 آقم) بالقنيطرة  الكائن  الجديد 

امام علي عمر ابن العاص شقة)16.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ) بالقنيطرة 

تحت آقم)79817.
للضبط والنشر
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TRANS BENSOUSSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي): آقم 75، الزنقة 1

حي الصفاء، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد،) بشريك 

التالية):

 TRANS BENSOUSSI(:(التسمية

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

،75 آقم) (: االجتماعي)  املقر 

الزنقة)1،)حي الصفاء،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة،) دآهم  (111 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1111 سعيد) بنسو�ضي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

مغرلية،) الجنسية  بنسو�ضي سعيد،)

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G5(1195

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
أغسطس) (1( بتاآيخ) (55557 آقم)

.(1(1
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A & M FAMILY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم
املقر االجتماعي): بقعة 57، تجزئة 

البساتين، الفواآات، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�ضي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 A( &( M( FAMILY (: التسمية)

TRANS SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي):)بقعة)57،)تجزئة)

البساتين،)الفواآات،)القنيطرة.
موضوع الشركة):

املقاولة في نقل املستخدمين.
املقاولة في نقل البضائ .

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 
دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 
محرآة) للواحدة،) دآهم  (111 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 511 الكحل) منصوآ  السيد 

حصة.
 511 األكحل) هللا  عبد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد منصوآ)
الحامل) مغرلية،) الجنسية  الكحل،)

.G441617(للبطاقة الوطنية آقم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
آقم)56899)بتاآيخ)17)أكتولر)1)1).
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STE TROCNEGOCE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي):)6 مجموعة 

مكسطا الصافية شقة آقم 5

بلوك 6 حي اغراس 93151 ماآتيل

نقل مقر الشركة
تفويت الحصص

على إثر الجم  العام الغير) (: أوال)

أغسطس) ((4 بتاآيخ) املنعقد  عادي 

قرآت) ((1(1 سبتم8ر) و1)) ((1(1

شركة) لشركاء) العامة  الجمعية 

محدودة  شركة   TROCNEGOCE

الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها) دآهم،) (111.111 (: آأسمالها)

مكسطا) مجموعة  (6 (: االجتماعي)

حي) (6 بلوك) (5 آقم) شقة  الصافية 

اغراس)93151)ماآتيل.

ما يلي):

نقل مقر الشركة إلى):)حي املحيط،)
(،1 7،)شقة آقم) )جنيف،)آقم) شاآع)

الرلاط.

املوافقة على تفويت جل حصص):

بقيمة) اشراق  لحسيني  السيدة 

1111)حصة إلى):

السيد أكلميس محمد يقبل)1111 

حصة بقيمة)111)دآهم للواحدة.

لحسيني) السيدة  استقالة 

اشراق من منصبها كمسيرة للشركة)

وتنصيب السيد أكلميس محمد مسير)

جديد للشركة.

تعديل كل من البنود)4،)6،)7)و)4 

من القانون األسا�ضي.

القانوني)) اإليداع  تم  (: ثانيا)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 (1(1 سبتم8ر) (8 بتاآيخ) بتطوان 

وكذلك تم اإليداع) ((877 تحت آقم)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  ( القانوني)

أكتولر) (19 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

آقم) تحت  التحليلي  بالسجل  ((1(1

.146835
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ADALI PÊCHE شركة
ش.م.م

سجل تجاآي آقم 16561

 تأسيس شركة
بتاآيخ العرفي  للعقد   تبعا 

إنشاء) تم  ((1(1 أكتولر) ((3

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

 ADALI PÊCHE (: التسمية)

ش.م.م.

النشاط):)تهدف الشركة في كل من)

املغرب والخاآج):

)تاجر) السمك) تاجر  نشاط 

)السمك).

تثمين األطعمة البحرية ومعالجتها)

وتجميدها وتعبئتها وحفظها.

أنواع) جمي   من  ولي   اقتناء)

السفن.

تسويق األسماك الطازجة وامل8ردة)

واملجمدة والقشريات واملحاآ وجمي )

منتجات املأكوالت البحرية األررى في)

التجاآة) األسواق الوطنية والدولية،)

من) والتعاقد  والتصدير  واالستيراد 

الباطن تجهيز وتشغيل جمي  السفن)

والسيد) الشحن  بصناعة  الخاصة 

بشكل عام.

إنشاء)وتشغيل أي معمل ملعالجة)

جمي ) وحفظ  وتحويل  وتعبئة 

املنتجات.

جمي ) وتشغيل  وتأجير  تركيب 

بالت8ريد) املعالجة  مرافق  أو  املصان  

ولحفظ األسماك وأي مأكوالت بحرية)

أررى.

النقل ال8ري املؤجر واملحلي والدولي)

البضائ ) جمي   وجهات  لجمي  

واملعدات الثقيلة والشخصية ووكيل)

الشحن.

والنقل) التعشير  عمليات  جمي  

ال8ري والبحري والجوي بأنواعه.

التخزين) املناولة  عمليات  جمي  

والبضائ ) الغذاء) عمليات  وجمي  

والجماآك) بالشاحنات  النقل 

والتخزين.

النقل) ردمات  جمي   تشغيل 

ال8ري للبضائ .

جمي ) وتشغيل  وتأجير  شراء)

تسمح) التي  وابالت  األجهزة  وسائل 

باألنشطة املذكوآة أعاله أو املتعلقة)

بها.

والعالمات) املنتجات  تمثيل 

التجاآية.

التجاآة العامة،)تقديم الخدمات.

املنتجات) تصدير  (/ استيراد)

القانونية.

شباك) وإصالح  البحري  اإلصالح 

ولي ) الصيد  معدات  ولي   الصيد 

قط  الغياآ.

الكتساب) قابضة  شركة 

املساهمات.

أي عمليات تجاآية) وبشكل عام،)

صناعية أو مالية أو منقولة أو عقاآية)

يمكن أن تتعلق بشكل مباشر أو غير)

مباشر بواحدة أو أررى من العمليات)

لتسهيل) وذلك  أعاله،) إليها  املشاآ 

شركة،) نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو 

األعمال) في  األشكال  من  شكل  بأي 

التجاآية تسعى مماثلة أو ذات صلة.

تفوداآت) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

آقم)6)5)حي موالي آشيد،)الدارلة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

دآهم) (111.111 (: املال) آأس 

موزعة) حصة  (1111 على) مقسمة 

كالتالي):

السيد عمر أمين)511)حصة.

السيد عفاف الخدالي)511)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  أمين  عمر 

محدودة.

عمر أمين الساكن بزنقة تازنارت)

بلوك أش آقم)15)حي الهدى أكادير.

بعماآة) الساكنة  الخدالي  عفاف 

 6 إقامة اسالن ج أش) (41 شقة) (38

حي املحمدي أكادير.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدارلة) االبتدائية  باملحكمة 

1)1))تحت الرقم) 8))أكتولر) بتاآيخ)

.981/(1(1
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DORALOTTE شركة
ش.م.م

السجل التجاآي آقم 86765)

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالداآ) ((113 أغسطس) (7 بتاآيخ)

تم تكوين شركة محدودة) البيضاء،)

املسؤولية ورصائصها كالتالي):

 DORALOTTE(التسمية):)دوغالت

ش.م.م.

بي ،) تجاآة،) (: النشاط االجتماعي)

شراء،)توزي .

استيراد) األسماك،) وشراء) بي  

وتجاآة كل املواد والتجهيزات املتعلقة)

باألسماك.
املقر االجتماعي):))1،)زنقة ص8ري)

(،6 شقة) األول،) الطابق  بوجمعة،)

املعاآيف،)الداآ البيضاء.

املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسمة  دآهم  (111.111

دآهم) (111 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للواحدة،)ومحرآ بكاملها،)موزع على)

الشكل التالي):

341)حصة) (: السيد برادة هشام)

اجتماعية.

 331 (: محمد) الشاوي  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد ازهر نوآالدين):)331)حصة)

اجتماعية.

الشاوي محمد) السيد  (: التسيير)

بصفة مسير وحيد ملدة غير محدودة.

السنة الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسم8ر.

باملركز) تم  القانوني  اإليداع 

الجهوي لالستثماآ بالداآ البيضاء.
املسير
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DORALOTTE شركة
ش.م.م

السجل التجاآي آقم 86765)

تفويت حصص اجتماعية
بمقت�ضى عقد عرفي حرآ بالداآ)

(،(119 سبتم8ر) (3 بتاآيخ) البيضاء)

ش.م.م،) (،DORALOTTE لشركة)
مقرها) دآهم،) ((11.111 آأسمالها)

الطابق) البدآ  تجزئة  (1 (: االجتماعي)
سفلي،)آقم)55،)املركز التجاآي،)عين)

السب ،)الداآ البيضاء.

قرآ شركاء)الشركة ما يلي):

اجتماعية) حصة  (681 تفويت)

للسيدة) للواحدة  دآهم  (111 بقيمة)

دادي لبنى لفائدة السيد برادة هشام.

في) محدد  االجتماعي  الرأسمال 

 (111 دآهم مقسمة على) ((11.111

دآهم) (111 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للواحدة محرآة بأكملها وموزعة على)

الشكل التالي):

681)حصة) (: السيد برادة هشام)

اجتماعية.

 661 (: محمد) الشاوي  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد ازهر نوآالدين):)661)حصة)

اجتماعية.

لبنى) دادي  السيدة  انسحاب 

كشريك في الشركة.

قبول السيد برادة هشام كشريك)

جديد للشركة.

املتعلق) و7) (6 البند) تغيير 

بالرأسمال االجتماعي.

محمد) الشاوي  السيد  إقالة 

كمسير وحيد للشركة.

تعيين مسير جديد للشركة لفترة)

هشام«) برادة  »السيد  محدودة) غير 

آقم) الوطنية  التعريف  بطاقة 

.C4(1797

اإليداع القانوني قد تم باملحكمة)

بتاآيخ البيضاء) بالداآ   التجاآية 

آقم) تحت  ((119 سبتم8ر) ((5

.714771
املسير
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DORALOTTE شركة

ش.م.م

السجل التجاآي آقم 86765)

تفويت حصص اجتماعية
تغيير املقر االجتماعي

الزيادة في آأسمال الشركة
تمديد النشاط التجاآي للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي حرآ بالداآ)

(،(116 يونيو) (15 بتاآيخ) البيضاء)

ش.م.م،) (،DORALOTTE لشركة)

مقرها) دآهم،) (111.111 آأسمالها)

االجتماعي):))1،)زنقة ص8ري بوجمعة)

املعاآيف،)) (،6 آقم) شقة  (،1 الطابق)

الداآ البيضاء.

تم إقراآ ما يلي):

حصة) (341 مجموع) تفويت 

هشام) برادة  السيد  من  اجتماعية 

لفائدة السيدة دادي لبنى.

املتعلق) و7) (6 البند) تغيير 

ليصبح) االجتماعي،) بالرأسمال 

التوزي  على الشكل التالي):

حصة) (341 (: السيدة دادي لبنى)

اجتماعية.

 331 (: محمد) الشاوي  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد ازهر نوآالدين):)331)حصة)

اجتماعية.

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى)

1)تجزئة بدآ الطابق) (: العنوان التالي)

التجاآي عين السب ) املركز  األآ�ضي،)

الداآ البيضاء.

الزيادة في آأسمال الشركة بقيمة)

حساب) في  نقدا  دآهم  (111.111

الشركة ليتحول من)111.111)دآهم)

إلى)11.111))دآهم،)وذلك بخلق)111 

 111 حصة اجتماعية جديدة بقيمة)

دآهم للواحدة.

املتعلق) و7) (6 البند) تغيير 

بالرأسمال االجتماعي ليصبح التوزي )

على الشكل التالي):

حصة) (681 (: السيدة دادي لبنى)
اجتماعية.

 661 (: محمد) الشاوي  السيد 
حصة اجتماعية.

السيد ازهر نوآالدين):)661)حصة)
اجتماعية.

التجاآي) النشاط  في  الزيادة 
بزيادة بي  املواد الغذائية،) (: للشركة)
البقالة،) لحوم،) رضر،) فواكه،)

منتجات محلية.
تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 
آقم) تحت  ((116 أغسطس) (16

.11611536
املسير
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ABB شركة
آأسمالها : 59.933.111 دآهم

سجل تجاآي 39581
العنوان : سيدي معروف آقم 38

الكولين، الداآ البيضاء
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  ((1(1 سبتم8ر) (31 بتاآيخ)

قراآ استمراآية نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ البيضاء) بالداآ   التجاآية 
8))أكتولر)1)1))تحت آقم)14)6).

املسير

161 P

السفاآ رالد
ربير محاسب

الهاتف):)15.37.68.15.59

 YASSMINE RIAD
ANNAKHIL

SARL
ياسمين آياض النخيل

شركة ذات مسؤولية محدودة
تحويل مقر الشركة ونقل األسهم

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
(،(119 ماآس) فاتح  بتاآيخ  بالرلاط 
قرآ الجم  العام الغير عادي املوافقة)
على بي )15)أسهم والتي يملكها السيد)
 A93971 ب.و) آقم  لحسن  إفرين 
لصالح السيد بنشريف موالي الزاهد)

الذي قبل شراء) (V51(46 آقم ب.و)

11)أسهم،)والسيد وجيالل عبد اإلله)

آقم ب.و)D3151(1)الذي قبل شراء)

5)أسهم.

مؤآخ) عرفي  عقد  ولمقت�ضى 

بالرلاط بتاآيخ)5))ف8راير)1)1)،)قرآ)

مقر) نقل  عادي  الغير  العام  الجم  

الكائن) القديم  عنوانها  من  الشركة 

برقم))3،)مقط  شاآع فال ولد عمير)

و3،) (( الطابق) مكتب  بهت،) وزنقة 

الجديد) املقر  إلى  الرلاط،) أكدال،)

(،( شقة) بروميليا،) زنقة  (،5 الكائن)

الرلاط،) الرياض،) حي  (،11 تجزئة)

من) و7) (6 (،4 املواد) تغيير  ولالتالي 

نظامها األسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1)،)إيصال آقم)5118.
للخالصة واإلشهاآ
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STE ORO DEL MAR
 تأسيس ش.ذ.م.م ذ.ش.و

بتاآيخ) العيون  بمدينة  تم 

تأسيس ش.ذ.م.م) ((1(1 16)أكتولر)

باملواصفات التالية):

STE ORO DEL MAR(:(االسم

 1111 تجزئة املسيرة آقم) (: املقر)

املر�ضى العيون.

الهدف):)نقل األسماك،)التجاآة في)

جمي  املواد البحرية.

الرأسمال):)111.111)دآهم.

املساهمون):

ابحيدا سعد بوه):)1111)حصة.

غير) ملدة  وكلتا  والتسيير  اإلداآة 

محدودة للسيد ابحيدا سعد بوه.

تم وض  القانون املؤسس للشركة)
بالعيون) االبتدائية  املحكمة  في 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (16 بتاآيخ)

هذه) تسجيل  وتم  ((485/(1(1

آقم) وتحت  اليوم  بنفس  األريرة 

.33575
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél : 15 (8 77 18 63 

شركة الزاكي لألعمال املختلفة
ش م م ش و

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
الزاكي) شركة  (: التجاآي) االسم 

لألعمال املختلفة ش م م ش و.

لقصابي) واعرون  دواآ  (: العنوان)

كلميم.

مقاول أعمال متنوعة أو) (: املهام)

البناء.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

مقسم على الشكل التالي):

 1111 هللا) عبد  الزاكي  السيد 

حصة)111)دآهم للحصة.

التسيير):)السيد الزاكي عبد هللا.

تم اإليداع القانون األسا�ضي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

كلميم بتاآيخ)16)أكتولر)1)1))تحت)
التجاآي) والسجل  ((1(1/(69 آقم)

تحت آقم)3145.
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DEVNOTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شخص وحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : الطابق السفلي

لفيال كسينل 4 زنقة آيموند كيت

أكدال، الرلاط

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شخص وحيد

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة) ((1(1 سبتم8ر) (9

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

شخص وحيد التي تتميز بالخصائص)

التالية):

التسمية):)دفنتك.

املقر االجتماعي):)الطابق السفلي،)

آيموند كيت،) زنقة  (4 لفيال كسينل)

أكدال،)الرلاط.

نشاط الشركة):

االستشاآة املعلوماتية،)شراء)ولي )

تصميم) املعلوماتية،) األجهزة  جمي  

ال8رمجيات،)تنظيم ندوات تكوينية.

.P.A.O(تطوير برمجة

املشوآة،) الدآاسة،) االستشاآة،)

احتياجات) وتحليل  املساعدة 

تكنولوجيا املعلومات.

األعمال) كافة  وإنجاز  تصميم 

معدات) تركيب  وكذلك  املعلوماتية 

التدبير املعلوماتي.

بي ،)شراء)وتسويق جمي  األجهزة)

امللحقات) ذلك  في  مما  املعلوماتية 

أنواع) جمي   وكذلك  واملستلزمات 

ال8رمجة.

ومعالجة) تشغيل  في  املساعدة 

النظام املعلوماتي للغير وذلك بوض )
آهن إشاآته تقنيين متخصصين لهذا)

الغرض.

أدوات ومستلزمات) بي  معدات،)

أجهزة) (- فاكس) (- )ناسخة) املكتب)

ملحق) (- تصوير) آلة  (- الكترونية)

عرض) جهاز  (- البصري) السمعي 

الفيديو).

)الصوت،) معدات) شراء) بي  

أمن،) نظام الحماية،) سمعي بصري،)

مراقبة عن) اقتحام،) كشف،)حريق،)

بعد).

أعمال الصيانة والتهيئة للشبكة)

والهاتفية،) املعلوماتية  واألسالك 

الصباغة والت8ريد.

املكتب) لوازم  وشراء) بي  

طاب ) املعلوماتية،) )املستهلكات 

التعويض،)جمي  أنواع املستهلكات).

)الصوت،) نظام) وإنجاز  دآاسة 

الحماية،) نظام  البصري،) السمعي 

أمن،)كشف،)حريق،)اقتحام،)مراقبة)

عن بعد،)الحماية الطرقية).

أعمال الصيانة واإلصالح لألجهزة)

الكهروميكانيكية،) )اإللكترونية،)

نظام) البصري،) السمعي  الصوت،)

حريق،) كشف،) أمن،) الحماية،)

الحماية) بعد،) عن  مراقبة  اقتحام،)

الطرقية).

العمليات) جمي   عامة  بصفة 

أو) مباشر  بشكل  املرتبطة  التجاآية 

والتي) أعاله  باملوضوع  مباشر  غير 

ستساهم في تنمية الشركة.

لقد تم تحديد)) (: آأسمال الشركة)

دآهم) (111.111 آأسمال الشركة في)

قيمة) حصة،) (1111 إلى) مقسمة 

جلها) دآهم  (111 الواحدة) الحصة 

للشخص الوحيد):

 1111 (: الرداحي) آلي   السيد 

حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

آلي  الرداحي كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر.

لدى) التأسيس  وثائق  إيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 (1(1 أكتولر) ((8 يوم) بالرلاط 

وعليه حصلت الشركة على السجل)

التجاآي آقم)147145.
لإليداع والنشر

165 P

BLOCKTECH
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

دآهم

املقر االجتماعي : شاآع فلسطين

إقامة الخصاص آقم 1 املحمدية

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أغسطس) (17 بتاآيخ)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

(: االجتماعية) التسمية 

BLOCKTECH

الهدف):

مكتب) استشاآي،) مهندس 

والتصوآ) واملراقبة  الدآاسات 

والبيانات) وابلي  الكهرلائي  للتركيب 

الصناعية.

الرأسمال):)111.111)دآهم.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

شاآع فلسطين) (: املقر االجتماعي)

إقامة الخصاص آقم)1)املحمدية.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيدة فاطمة الزهراء)قجي لفترة غير)

محدودة.

بتاآيخ تم  القانوني   اإليداع 

8)سبتم8ر)1)1))باملحكمة االبتدائية)

 1114 آقم) تحت  املحمدية  ملدينة 

السجل التجاآي)5985).
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FIDUCIAIRE FATTAR

 STE CABINET

D’ORTHOPHONIE A.JIHAD
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 511.111 

دآهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة الغرب 

ولئر انزآان عماآة إنصاف الطابق 

الثالث - املحمدية

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  ((1(1 يونيو) ((( بتاآيخ)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

 CABINET D’ORTHOPHONIE

.A.JIHAD

الهدف):)تقويم النطق.

الرأسمال):)11.111)دآهم.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الرياض) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

 1( C)آقم) III)عماآة) إقامة أوآشيدي)

املحمدية.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

إلى ابنسة أطاع هللا جهاد لفترة غير)

محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

تحت) املحمدية  ملدينة  االبتدائية 
آقم)819)بتاآيخ)7))يوليو)1)1))آقم)

السجل التجاآي)5755).
م.)فتاآ
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STE L’ART DE MIEL

SARL

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

8)أكتولر)1)1)،)قد تم وض  القانون)

الخصائص) تحمل  لشركة  األسا�ضي 

التالية):

 STE L’ART DE MIEL (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

:)مخ8زة)-)محل) الهدف االجتماعي)

(- كري8ري) (- شاي) -غرفة  للحلويات)

ممون حفالت)-)التجاآة.

دآهم) (111.111 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (111

على الشكل التالي):

 511 (: السيد اسكير صالح الدين)

حصة.

 181 (: سفيان) مخلوفي  السيد 

حصة.

 161 (: العربي) مخلوفي  السيد 

حصة.

 161 (: إسماعيل) مخلوفي  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

آياض) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

أوالد امطاع س)))آقم)315)تماآة.

املسير):)السيد مخلوفي سفيان.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.131113

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي) السجل  قسم  االبتدائية 

 (7 بتاآيخ) (4(35 آقم) تحت  بتماآة 

أكتولر)1)1).
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فيطا كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشاآة ااملقاوالت

31)زنقة لبنان الشقة آقم)8)حي املحيط الرلاط

الهاتف):))31.1.)15.37.7

STE AMAN PARK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك واحد

ب : 111.111 دآهم

العنوان : شاآع الجامعة العرلية
آقم )13 الناظوآ

تأسيس شركة
 1( بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في)

أكتولر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة من شريك واحد)

ذات الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

.STE AMAN PARK(:(التسمية

الهدف):)منتزه مائي.

الجامعة) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

العرلية آقم))13)الناظوآ.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 111.111 في) االجتماعي  الرأسمال 

دآهم مقسمة إلى)1111)حصة بقيمة)

111)دآهم لكل حصة مقسمة بين):

السيد هرلال عبد الرحيم):)يمتلك)

ألف)1111)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

للشركة) مسيرا  الرحيم  عبد  هرلال 

ملدة غير محددة.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 الجهوي لالستثماآ بتاآيخ)

1)1))بالناظوآ.

 (1841 التجاآي) السجل  آقم 

بالناظوآ.
لالستشاآة والتنبيه

فيطا كوم

169 P

فيطا كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشاآة ااملقاوالت

31)زنقة لبنان الشقة آقم)8)حي املحيط الرلاط

الهاتف):))31.1.)15.37.7

STE BO TELECOM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك واحد

ب : 111.111 دآهم

العنوان : 15 شاآع األبطال آقم 4 

أكدال - الرلاط

تأسيس شركة
 (5 بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في)

سبتم8ر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة من شريك واحد)

ذات الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

.STE BO TELECOM(:(التسمية

الهدف):)تجاآة األجهزة املعلوماتية.

املقر االجتماعي):)15 شاآع األبطال 

آقم 4 أكدال - الرلاط.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 111.111 في) االجتماعي  الرأسمال 

دآهم مقسمة إلى)1111)حصة بقيمة)

111)دآهم لكل حصة مقسمة بين):

يمتلك) (: املعتصم) بولكر  السيد 

ألف)1111)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

ملدة) للشركة  مسيرا  املعتصم  بولكر 

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) التجاآية 

بالرلاط.

 147185 التجاآي) السجل  آقم 

بالرلاط.
لالستشاآة والتنبيه

فيطا كوم
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فيطا كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشاآة ااملقاوالت

31)زنقة لبنان الشقة آقم)8)حي املحيط الرلاط

الهاتف):))31.1.)15.37.7

STE M2S BRICOLAGE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك واحد

ب : 111.111 دآهم

العنوان : شاآع محمد بلحسن 

الوزاني، محل تحت أآ�ضي آقم 

) املركز التجاآي داآ السالم 571 

السوي�ضي اليوسفية

تأسيس شركة
 (9 بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في)

سبتم8ر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة من شريك واحد)

ذات الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

 STE M(S (: التسمية)

.BRICOLAGE

الهدف):)بي  العقاقير.

محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

أآ�ضي) محل تحت  الوزاني،) بلحسن 

آقم)))املركز التجاآي داآ السالم)571 

السوي�ضي اليوسفية.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 111.111 في) االجتماعي  الرأسمال 

دآهم مقسمة إلى)1111)حصة بقيمة)

111)دآهم لكل حصة مقسمة بين):

السالم) عبد  موالي  السيد 

العداوي):)يمتلك ألف)1111)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

مسيرا) العداوي  السالم  عبد  موالي 

للشركة ملدة غير محددة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 نوفم8ر) (( بتاآيخ) التجاآية 

بالرلاط.

 147159 التجاآي) السجل  آقم 

بالرلاط.
لالستشاآة والتنبيه

فيطا كوم

171 P

 STE FIDUGUAR
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

آأسمالها : 111.111 دآهما

سجل تجاآي : 59849 الرلاط

تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املنعقد بتاآيخ)3))سبتم8ر)1)1))بمقر)

عماآة) ق8رص  بزنقة  الكائن  الشركة 

16)آقم)4)الرلاط،)تمت املوافقة على)

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوان التالي):)زنقة عنابة عماآة))1 

شقة)6)الطابق الثاني حسان الرلاط)

من) (4 البند) تغيير  تم  لذلك  وتبعا 

القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 يوم) للرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118115.

172 P

STE CAFE ROUGE RUBIS
SARL AU

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل) ( (- (1

تم) ((1(1 أكتولر) (19 بميدلت بتاآيخ)

وض  القانون األسا�ضي للشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية):

 STE CAFE ROUGE (: التسمية)

.RUBIS SARL AU

الهدف):)مقهى.

155)تجزئة) :)آقم) املقر االجتماعي)

التفاحة ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.

 111.111 (: الشركة) مال  آأس 

حصة من) (1111 دآهم مقسم على)

الواحدة) للحصة  دآهم  (111 فئة)

اكتتبت كالتالي):

السمن) للسيدة  حصة  (1111

إكرام.

الشركة) تسيير  تتولى  (: التسيير)

غير) ملدة  إكرام  السمن  السيدة 

محددة.

في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم8ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

2 -  تم اإليداع القانوني بمصلحة)

املحكمة) لدى  الضبط  كتابة 

7))أكتولر) االبتدائية بميدلت بتاآيخ)

آقم) ((1(1/177 آقم) تحت  ((1(1

السجل التجاآي)517).

173 P

STE BRICO EQUIPEMENT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بسال بتاآيخ)

1)1)،)تم وض  القانون) 11)سبتم8ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.BRICO EQUIPEMENT

الهدف االجتماعي):

املختلفة) األشغال  في  مقاول 

والبناء.

مقاول غرس وصيانة الحدائق.
مكرآ) ((3 آقم) (: االجتماعي) املقر 

الرشاد) حي  محمد  سيدي  شاآع 

القرية)-)سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 111.111 مبلغ) في  الشركة  آأسمال 

دآهم موزع على)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للحصة وزعت كما يلي):

السيد آيت امباآك املهدي):)1111 

حصة.

آيت) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة) امباآك املهدي،)

غير محدودة.

تم التسجيل في السجل التجاآي)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت آقم)153)3.

174 P

شركة كومبوزون سبس
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

آأسمالها يقدآ ب 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : شاآع محمد 

الخامس آقم 141 ازغنغان - 

الناظوآ

تأسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 ف8راير) ((1 بالناظوآ بتاآيخ)

لشركة) تأسيسية  قوانين  إحداث 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد ميزاتها كالتالي):

كومبوزون) شركة  (: التسمية)

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الهدف):

استيراد أجهزة الكومبيوتر.

الكومبيوتر) أجهزة  ولي   شراء)

والهواتف) االلكترونية  الغياآ  وقط  

املحمولة.

إنشاء)املواق .

شبكات) وتركيب  إصالح 

الحاسوب.

محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

الخامس آقم)141)ازغنغان)-)الناظوآ.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

الرأسمال ب)111.111)دآهم مقسمة)

دآهم) (111 1111)حصة من فئة) إلى)

مؤداة نقدا على التمام عند االكتتاب)

االاله) عبد  السيد  ملكية  في  كلها 

حيدة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  حيدة  االاله 

زمنية غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم8ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األآلاح)

تبعا) الباقي  يوزع  القانونية  الذريرة 

لقراآ الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

سبتم8ر) (17 بتاآيخ) تم  قد  بالناظوآ 

3119)آقم السجل) 1)1))تحت آقم)

التجاآي)1591).
قصد النشر

175 P

شركة ميد ساجي
ش.ذ,م.م ش.و

STE MED SAJI SARL AU

آأسمالها : 111.111 دآهم

دواآ امنواآك تغ�ضي اكنيون تنغير

بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بتاآيخ)

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يونيو) (((

ذات الخصائص التالية):

ساجي) ميد  شركة  (: التسمية)

 STE MED SAJI SARLش.ذ,م.م ش.و

.AU

امنواآك) دواآ  (: مقرها االجتماعي)

تغ�ضي اكنيون تنغير.

نشاطها):

البناء)واألشغال املختلفة.

املياه) وأنابيب  االتصال  طرق 

والصرف الصحي.

الحدائق) وصيانة  إلنشاء) مقاول 

والشواآع وإعادة التشجير.
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:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيد آحو محمد.

في) آأسمالها  حدد  (: الرأسمال)

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

حصة بقيمة)111)دآهم للواحدة.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (14 بتاآيخ) بتنغير  االبتدائية 

1)1))تحت آقم))867/59.
من أجل الخالصة والبيان

176 P

STE BOYAD CAR
SARL

 ( بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

املسجل في الرلاط قد) ((1(1 ماآس)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

.STE BOYAD CAR(:(التسمية

كراء) (: االجتماعي) الغرض 

السياآات.

تجزئة) (( آقم) (: االجتماعي) املقر 

طريق الطياآات حي واد الذهب) (1(

البساتين العيايدة)-)سال.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييد الشركة في السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

 111.111 في) محدد  (: الرأسمال)

1111)حصة بقيمة) دآهم مقسم إلى)

111)دآهم للحصة موزعة كالتالي):

السيد كريم بوعياد):)511)حصة.

السيدة زينب مجامي):)511)حصة.

املسير):)السيد كريم بوعياد.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  (31781

بتاآيخ فاتح سبتم8ر)1)1).

177 P

STE RWIND
شركة ذات املسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
آأس مالها : 11.111 دآهم

املقر االجتماعي : 411 شاآع 
الزآقطوني إقامة حماد شقة

آقم 1 - الداآ البيضاء
تفويت الحصص

بمقت�ضى عقد عرفي املؤآخ في)15 
سبتم8ر)1)1))فوتت السيدة سعيدة)
الهاشمي جمي  الحصص التي تملكها)
إلى) (RWIND شركة) مال  آأس  في 

السيد عبيد آشيد.
بتاآيخ) القراآ  محضر  بمقت�ضى 
الوحيد) للشريك  ((1(1 سبتم8ر) (15

لشركة)RWINDتقرآ ما يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 

املشاآ إليها أعاله.
سعيدة) السيدة  استقالة  قبول 

الهاشمي كمسيرة.
شخص) في  جديد  مسير  تعيين 

عبيد آشيد.
لشركة) األسا�ضي  القانون  تعديل 

RWIND)ذات الشريك الوحيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 (1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)79)751.
178 P

STE V.R.D.YS
SARL

شركة ذات املسؤولية محدودة
ذات) الشركة  تأسيس  تم 
املسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):
.STE V.R.D.YS(:(التسمية

شاآع) (411 (: االجتماعي) املقر 
الزآقطوني إقامة حماد شقة))آقم)1 

الداآ البيضاء.
 51 الشركاء):)السيد ياسين عكلي)

حصة).
 51 املوجودي) سفيان  السيد 

حصة).

الطرق) (: االجتماعي) الهدف 

والشبكات املختلفة.

في) حدد  (: الشركة) مال  آأس 

11.111)دآهم مقسم إلى)111)حصة)

من فئة)111)دآهم.

السيد ياسين عكلي):)51)حصة.

 51 (: املوجودي) سفيان  السيد 

حصة.

التسيير):)من طرف السيد ياسين)

عكلي والسيد سفيان املوجودي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

البيضاء)تحت آقم)7)4763.

179 P

 STE GROUP EL HACHIMI

CONSERVE

SARL AU

شركة ذات املسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

ذات) الشركة  تأسيس  تم 

الشريك) ذات  محدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصائص التالية):

 STE GROUP EL (: التسمية)

.HACHIMI CONSERVE

شاآع) (411 (: االجتماعي) املقر 

الزآقطوني إقامة حماد شقة))آقم)1 

الداآ البيضاء.

السيد) (: الوحيد) الشريك 

إسماعيل الهاشمي.

:)حفظ وتوزي ) الهدف االجتماعي)

الفواكه والخضر.

في) حدد  (: الشركة) مال  آأس 

11.111)دآهم مقسم إلى)111)حصة)

ملك) في  كلها  دآهم  (111 فئة) من 

إسماعيل الهاشمي

السيد) طرف  من  (: التسيير)

إسماعيل الهاشمي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

البيضاء)تحت آقم)476315.

180 P

STE KASCAFE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس
 16 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أكتولر)1)1))بسال تم تأسيس شركة)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

.STE KASCAFE SARL(:(التسمية

الهدف االجتماعي):

تسويق حبوب القهوة واإلتجاآ في)

القهوة.

السنبوالت) (: االجتماعي) املقر 
سال) (،11 آقم) (،5 س) ل  الخضر 

الجديدة)-)سال.
آأسمال الشركة):)مائة ألف دآهم)

مقسمة على)1111)حصة لكل واحدة)

111)دآهم.

السيدان يدان) (: مسيري الشركة)

غير) لفترة  بوحتيل  وأحمد  أيوب 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

1)1))تحت آقم) أكتولر) (15 بسال في)

.35199

181 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR

15.37.37.87.81 - 16.61.((.11.99

15.37.91.39.(6

KENITRA

STE ASSOMAR
ش.ذ.م.م.ش.و

 ،B املقر االجتماعي : حي الليمون
آقم 79، مشرع بلقصيري

القراآ) محضر  بمقت�ضى 

االستثنائي للشريك الوحيد في شركة)

املنعقد) ش.ذ.م.م.ش.و  (ASSOMAR

سبتم8ر) ((8 بمشرع بلقصيري بتاآيخ)

1)1))تقرآ ما يلي):
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لشركة) مسبقة  تصفية 

ASSOMAR)ش.ذ.م.م.ش.و.

إبراء)ذمة مسيرة الشركة):)السيدة)

بن عبد هللا أسماء.

في) للشركة  املصفي  تسمية 

شخص السيدة بن عبد هللا أسماء.

(،B(عنوان التصفية)):)حي الليمون
آقم)79،)مشرع بلقصيري.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحكمة االبتدائية بسيدي)

آقم) التجاآي  السجل  بملف  قاسم 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) ((7553

تحت آقم)489.

182 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR

15.37.37.87.81 - 16.61.((.11.99

15.37.91.39.(6

KENITRA

STE HOTEL BENASA
ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي : شاآع املسيرة،  
مشرع بلقصيري

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 HOTEL BENASA(االستثنائي لشركة
بلقصيري) بمشرع  املنعقد  ش.ذ.م.م 

بتاآيخ)9)أكتولر)1)1))تقرآ ما يلي):

 HOTEL لشركة) مسبقة  تصفية 

BENASA))ش.ذ.م.م.

إبراء)ذمة مسيرة الشركة):)السيد)

لعسل محمد.

في) للشركة  املصفي  تسمية 

شخص السيد لعسل محمد.

:)شاآع املسيرة،)) ( عنوان التصفية)

مشرع بلقصيري.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحكمة االبتدائية بسيدي)

آقم) التجاآي  السجل  بملف  قاسم 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) ((4933

تحت آقم)491.

183 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR

15.37.37.87.81 - 16.61.((.11.99

15.37.91.39.(6

KENITRA

STE INSPECTION 3D NDT

ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي : العماآة 8) - متجر 

آقم 1 مكرآ، تجزئة السالمة 

4، اإلسكان الشعبي، الطيبية، 

القنيطرة

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.ذ.م.م.   INSPECTION 3D NDT

تقرآ تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة مميزاتها هي كالتالي :

الشكل القانوني للشركة : شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

 STE INSPECTION  : التسمية 

.3D NDT

تقديم ردمة) (: املوضوع الرئي�ضي)

مراقبة الطائرات)-)ميكانيك إصالحي.

 -  (8 العماآة) (: االجتماعي) املقر 

تجزئة السالمة) مكرآ،) (1 متجر آقم)

الطيبية،) الشعبي،) اإلسكان  (،4

القنيطرة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

 16 الشقة) (79 بوشتة،) مغاآي 

(: القنيطرة) (- املغرب العربي) بلوك د،)

311)حصة.

فتاح صالح،)آقم)97،)بلوك ف)-)9 

حي الدارلة)-)أكادير):)311)حصة.

الفرابي) زنقة  املحفوظ،) امنتاك 

 311 (: حي الدارلة أكادير) (- (16 آقم)

حصة.

املجموع):)911)حصة.

الحامل) بوشتة  مغاآي  (: اإلداآة)

آقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.A 476584 

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

االبتدائية) باملحكمة  الشركة 

 (1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالقنيطرة 

بملف) ((1(1/3661 آقم) تحت 

السجل التجاآي آقم)56913.

184 P

STE OROKADIS
ش.م.م.

بشريك وحيد
آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها : آقم 46 شاآع الوالء زنقة 

عبد الخالق طوآيس الدارلة

تعديل قانوني
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املنعقد بتاآيخ)5))أكتولر)1)1))تمت)

املصادقة على ما يلي):

تفويت حصص اجتماعية):

تم تفويت)1111)حصة من طرف)

السيد) لصالح  قوب   أحمد  السيد 

املوساوي الوالي.

استقالة املسير السيد أحمد قوب )

وتعيين السيد املوساوي الوالي كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدارلة) االبتدائية  باملحكمة 

آقم) تحت  ((1(1 نوفم8ر) (3 بتاآيخ)

.(1(1/111(

185 P

STE KSH FOOD
1471(9

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي حرآ بالرلاط)

تم وض ) ((1(1 أكتولر) (1( في تاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�ضي  القانون 

وذات) واحد  لشريك  املسؤولية 

املواصفات التالية):

 STE KSH FOOD (: التسمية)

.SARL AU

31،شقة) عماآة) (: املقر االجتماعي)
8،)زنقة موالي أحمد لوكيلي)-)حسان)

-)الرلاط.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

111.111)دآهم.

الوجبات) مخ8زة،) (: ( الغرض)

في) مختص  مطعم  (- ( السريعة)

املأكوالت املغرلية والدولية.

تسيير املطاعم املقاهي.

املدة):)99)سنة.

عبد) رياط  السيد  (: املسير)

الصمد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاآي  بالسجل  القانوني 

تحت) بالرلاط  التجاآية  املحكمة 

الرقم)9)1471.

186 P

STE OGEX TRADING
آأسمالها : 111.111 دآهم

تغيير في الشركة
في إطاآ الجم  االستثنائي لشركة)

بتاآيخ) واملنعقد  (OGEX TRADING

19)ف8راير)1)1))تقرآ ما يلي):

تفويت الحصص من طرف السيد)

السيدة) إلى  أمين  اإلدآي�ضي  ألغنامي 

حصة) ((51 بمجموع) بسمة  غابري 

 (5111 دآهم أي) (111 ثمن الحصة)

دآهم.

توسي  نشاط الشركة.
زنقة) (31 تحويل مقر الشركة من)

سبو شقة)))أكدال الرلاط ألى عماآة)

 11 ساحة أبو بكر الصديق شقة) ((

أكدال الرلاط.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاآيخ) (117969 آقم) تحت  بالرلاط 

3))أكتولر)1)1).
مقتطف بمثابة إعالن

187 P

STE AMGOUN SUN SET
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) بتنغير  ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):
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 STE AMGOUN SUN(:(التسمية
.SET

الهدف):)فندق)-مطعم)-)مقهى.
النهضة) حي  (: التجاآي) العنوان 

بومالن دادس تنغير.
الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)
في)111.111)دآهم مقسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  امكون 

محدودة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاآيخ التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
التجاآي) السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية تنغير تحت آقم)

911)بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1).
188 P

STE KENDIS
SARL

تصفية شركة
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
KENDIS)وحدد مقر التصفية ب آقم)
زنقة أحمد بن عبد هللا السوي�ضي) (7

-)الرلاط.
وعينت السيدة كنزة جمال الدين)

كمصفية للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118168.
189 P

شركة مهدي الي سيرفيس
محل تجزئة آياض والد مطاع قطاع 

) آقم 136 تماآة
شركة محدودة املسؤولية

تكوين
بتماآة) مؤآخ  عقد  بمقت�ضى 
القوانين) تم وض   ((1(1 ماآس) (1(
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات التالية):

الي) مهدي  شركة  (: التسمية)

سيرفيس ش.م.م.

الهدف):)ردمات التنظيف.

تجزئة آياض والد) (: املقر الرئي�ضي)

مطاع قطاع)))آقم)136)تماآة م.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)41.111)دآهم مقسم على)411 

للواحدة،) دآهم  (111 بنسبة) حصة 

االجماعي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األآلاح) من  (%5 تؤرذ) (: األآلاح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تداآ الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد ليلى آزوق ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

أكتولر) (3 بتاآيخ) بتماآة  التجاآية 

آقم) التجاآي  السجل  تحت  ((1(1

.131955
للبيان والنشر

كونطا جيستيون

190 P

STE HONEY SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : شاآع ضاية 

الرومي عماآة ب، شقة آقم ) أكدال 

- الرلاط

تأسيس الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي سجل) (- أوال)

1)1))حرآ) أكتولر) (( بالرلاط بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�ضي  القانون 

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

تحمل املواصفات التالية):

 STE HONEY (: التسمية)

.SERVICES SARL AU

الهدف):

هدف الشركة):

االستشاآة والتسيير.

ضاية) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

الرومي عماآة ب،)شقة آقم)))أكدال)

الرلاط.

املدة):)تسعة وتسعون سنة))99).

:)حدد آأس) آأس املال االجتماعي)

دآهم موزع) (111.111 املال في مبلغ)

دآهم) (111 حصة بقيمة) (1111 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

السيد لعسل محمد أمين):)1111 

حصة.

املجموع):)1111)حصة.

قبل) من  الشركة  تداآ  (: اإلداآة)

لعسل محمد) السيد  الوحيد  املسير 

أمين.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.

إلنشاء) (%5 تقتط ) (: الحصص)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراآ الشركاء.

الشركة) تسجيل  تم  ( (- ثانيا)

 3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآي  بالسجل 

نوفم8ر)1)1))تحت آقم)3))147.

191 P

STE MYSTIC DESIGN
SARL

ميستيك ديزاين ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : 131 شاآع أنفا 

إقامة أزوآ مكتب 11 ب 

الداآ البيضاء

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

1)1))تم تأسيس شركة) 5))سبتم8ر)

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

الشركاء):

السيد محمد آكي.

 LUNGAY السيد لونجاي آيناتو)

.RENATO

التسمية):)شركة ميستيك ديزاين)

.STE MYSTIC DESIGN(.ش.م.م

شركة محدودة) (: الشركة) نوعية 

املسؤولية.

النجاآة) (: االجتماعي) املوضوع 

بجمي  أشكالها.

تهيئة البنايات.

مقاول الديكوآ،)تقديم االستشاآة)

في ميدان.

واالتجاآ) وشراء) ولي   تصني  

واالستيراد والتصدير والكراء)والتأجير)

ورلق جمي  األعمال الفنية والديكوآ)

واألشياء) املنقولة  املمتلكات  لجمي  

واألدوات املنزلية.

أي) استغالل  أو  شراء) أو  تصني  

براءة ارتراع أو عالمة تجاآية حصرية)

لبي  املنتجات الفنية والديكوآات.

األعمال) جمي   وعرض  تنظيم 

الفنية أو الزررفية الفنية.

في) استشاآية  عمل  وآشة  إقامة 

مجال الفنون واالتصال.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاآيخ تأسيسها.

شاآع) (131 (: االجتماعي) املقر 

الداآ) (- 11)ب) أنفا إقامة أزوآ مكتب)

البيضاء.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دآهم رصصة للشركاء)كالتالي):

السيد محمدج آكي):)811)حصة.

 LUNGAY السيد لونجاي آيناتو)

: RENATO

11))حصة.

التسيير):)عين كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة السيد محمد آكي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر لكل سنة.

توزع األآلاح بعد تكوين) (: األآلاح)

الباقي) ويخول  القانوني  االحتياطي 

في) مذكوآ  هو  ما  حسب  للشركاء)

القانون األسا�ضي للشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  البيضاء) للداآ  التجاآية 

15))75)بتاآيخ)))نوفم8ر)1)1).

بالسجل) الشركة  تقييد  وتم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

البيضاء)تحت آقم)478135)بتاآيخ)) 

نوفم8ر)1)1).
بمثابة مقتطف وليان

192 P

STE AFRILIA
SARL

شركة افريليا

شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : 31، زنقة مصطفى 

منفلوطي - الداآ البيضاء

استقالة مسيرة الوحيدة للشركة
تعيين مسير وحيد للشركة

1)-))بمقت�ضى محضر الجم  العام)

 AFRILIA شركة) لشراء) االستثنائي 

 (8 بتاآيخ) ش.م.م.) ( افريليا) (SARL

على) املصادقة  تمت  ((1(1 سبتم8ر)

ما يلي):

رمالني) آينكو  السيدة  استقالة 

 RINKO KHEMLANI رمالني)

كمسيرة) مهامها  من  (KHEMLANI

للشركة.

 PAVAN(تعيين السيد بافان ناينني

كمسير للشركة ملدة غير) (NAINANI

محدودة.

الوحيد) بالتوقي   الشركة  تمثل 

للسيد بافان ناينني.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  ( (- ((

البيضاء) بالداآ  التجاآية  باملحكمة 

آقم) تحت  ((1(1 نوفم8ر) (( يوم)

.75(31(

بتعديل) التصريح  إيداع  تم  (- (3

يوم) السجل التجاآي بالداآ البيضاء)

))نوفم8ر)1)1))تحت آقم)6431).
بمثابة إعالن

193 P

STE LITLE CAR

SARL

شركة) لشركاء) العام  الجم   قرآ 

بتاآيخ) بالرلاط  املنعقد  كاآ   ليتل 

 111.111 آأسمالها) ((119 يونيو) ((1

املنزه،) حي  (713 آقم) عنوانها  دآهم 

ح.ي.م الرلاط ما يلي):

تفويت الحصص):

الرحمان) عبد  اللو  السيد  من 

351)حصة) ما يعادل) (%111 بنسبة)

والسيد بن عبو عبد الغفوآ بنسبة)

إلى) حصة  (351 يعادل) ما  (%111

السهم) قيمة  رير  مليكة  السيدة 

دآهم ولذلك أصبحت) (111 الواحد)

املالكة الوحيدة ملجموع األسهم.

تغيير مسير الشركة):

الغفوآ) عبد  السيد  استقالة 

وتعيين) كمسير  منصبه  من  عبو  بن 

السيدة أحالم أآوات كمسيرة جديدة)

لشركة.

تحويل الشكل القانوني):

من شركة ذات مسؤولية محدودة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 يناير) (31 التجاآية بالرلاط في)

تحت آقم)114191.

194 P

EXPROM FACILITI

شركة مساهمة للتنمية املحلية

آأسمالها : 3.511.111) دآهم

 املقر االجتماعي : )6 شاآع عقبة 

بن ناف ، الداآ البيضاء

تحويل املقر الرئي�ضي للشركة
1)-)محضر الجمعية العامة الغير)

عادية بتاآيخ)8))يونيو)119))تصدق)

بتاآيخ) اإلداآي  املجلس  قراآ   على 

14)يناير)119))بتحويل املقر الرئي�ضي)

للشركة إكس8روم فاسيليتي):

حي) محج الرياض،) من عماآة ج،)
الرياض،)الرلاط.

ناف ،) بن  عقبة  شاآع  (،6(  إلى)
الداآ البيضاء.

الغير) العامة  الجمعية  محضر 
للنظام) (4 البند) تغيير  قرآ  عادية 

األسا�ضي املتعلق باملقر الرئي�ضي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

.117985
للخالصة والبيان
املجلس اإلداآي

195 P

THALIA CONSULTING
ش.م.م بمساهم واحد

سال، تجزئة الخير، العماآة ))، 
الشقة 5، لغرللية

آأسمالها : 11.111 دآهم
س.ت : 6599) سال
ت.ض : 3369766

العادي) العام غير  الجم   محضر 
بتاآيخ فاتح أكتولر)1)1))قرآ ما يلي):
سابقة) بصفة  الشركة  فسخ 
ألوانها ابتداء)من فاتح أكتولر)1)1).

السيد) للشركة  كمصفي   تعيين 
.DI TOTA MASSIMILIANI

: سال، تجزئة  مقر فسخ الشركة)
 ،5 الشقة   ،(( العماآة  الخير، 

لغرللية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1(1 أكتولر) (19 االبتدائية بسال في)

تحت آقم))5)35.
196 P

STE PRESTIGIA GAZ
شركة ذات مسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد
آأسمالها : 11.111).1 دآهم

املقر االجتماعي : تقاط  شاآع 
مدغشقر وزنقة السيام، إقامة 

الوئام، شقة آقم 3، الرلاط
في) مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
قرآ) بالرلاط  ((1(1 أكتولر) (19

برستيجيا) لشركة  الوحيد  الشريك 

غاز ما يلي):

من) الشركة  آأسمال  زيادة 

 111.111)دآهما إلى)11.111).1)دآهما)

بقيمة) حصة جديدة  (11111 بخلق)

111)دآهم للحصة كلها بحوزة السيد)

بو عمر ابو ليلى.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة))

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

7))أكتولر)1)1))تحت آقم)118143.

197 P

BISSALAMA CAR
التأسيس

بموجب عقد عرفي بالناضوآ بتاآيخ)

تم وض  القانون) ((1(1 فاتح أكتولر)

 BISSALAMA CAR األسا�ضي لشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

.BISSALAMA CAR(:(التسمية

بدون) السياآات  كراء) (: الهدف)

سائق.

ولصفة عامة،)كل الخدمات ذات)

إليها) املشاآ  باألهداف  مباشرة  صلة 

أعاله أو القادآة على توسي  وتطوير)

الشركة.

وصيانة) غرس  (: املوضوع)

استيراد) مختلفة،) أعمال  الحدائق،)

وتصدير تاجر.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تأسيسها) تاآيخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

موزع على)1111)حصة من فئة)111 

دآهم كالتالي):

 511 هللا) عبد  شوآاق  السيد 

حصة)؛

السيد شوآاق هشام)511)حصة)؛

املجموع)1111)حصة.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

ايمان كمسيرة للشركة ملدة) حماس 

غير محددة.
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محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

الطابق األول،) (،(88 آقم) الخامس،)

بني) احدادان  السبت  كدية  دواآ 

بويفروآ،)الناضوآ.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (14 االبتدائية بالناضوآ يوم)

التجاآي) السجل  آقم  تحت  ((1(1

(1819

198 P

NAFORA TRADING
ش.م.م

 49AV(DES(F.A.R 4EME(ETAGE

N°13

الناضوآ

يوم) قراآ  محضر   بمقت�ضى 

4))أكتولر)1)1))تم ما يلي):

1)-)تصفية الشركة.

عبد) يحياوي  السيد  تعيين  (- ((

بتصفة) كقائم  س6)5438) الرحيم 

الشركة.

الشركة) تصفية  مقر  يحدد  (- (3

بشاآع الجيش امللكي آقم)49)الطابق)

4)آقم)13،)الناضوآ.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 االبتدائية بالناضوآ يوم)

1)1))تحت آقم)3469.

199 P

ORGANIC & COOL
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

السجل التجاآي بالرلاط

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

تم تأسيس شركة) ((1(1 أكتولر) ((1

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد رصائصها كالتالي):

.ORGANIC(&(COOL(:(التسمية

شاآع) (،378 (: االجتماعي) املقر 

الحسن الثاني،)شقة آقم))،)الرلاط.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)
راآجه) أو  املغرب  دارل  سواء)

لحسابها أو لحساب ابررين):
أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد 

وسيط))؛
فواكه) ولي   )شراء) مفاوض)
زآاعية) ومنتجات  ورضروات 

ومعدات))مسؤول سل .
آأس املال):)حدد آأسمال الشركة)
إلى) مقسمة  دآهم  (11.111 مبلغ) في 
دآهم) (111 فئة) من  حصة  (111
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
 111 سفيان) حدو�ضي  السيد 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد حدو�ضي)

سفيان كمسير وحيد للشركة.
بتوقي ) الشركة  تلتزم  (: التوقي )
لجمي ) سفيان  حدو�ضي  السيد 

العقود واملعامالت.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجاآية بالرلاط تحت آقم)
بالسجل) تقييدها  تم  كما  (118173
بتاآيخ) (147(13  التجاآي تحت آقم)

3)نوفم8ر)1)1).
وهذا بمثابة مقتطف وليان

200 P

VEGETAL CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 11.111 دآهم
 املقر االجتماعي : )3، زنقة حسن 

بن شقرون، حي الكاآد، الرلاط
تبعا ملا جاء)في محضر الجم  العام)
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
 (1(1 سبتم8ر) (11 بتاآيخ) للشركة 

تقرآ ما يلي):
الشفهي) التقرير  علضى  املوافقة 
املقدم إليها من آئيس مجلس اإلداآة)
السنة) رالل  الشركة  نشاط  عن 
 (119 ديسم8ر) (31 املالية املنتهية في)
ويعطي إبراء)ذمة كاملة وغير متحفظ)
للمديرين املشاآكين إلنجاز مهمته في)

ذلك اليوم.

وبعد) االستثنائي  العام  الجم  

االطالع عليه تصادق بال تحفظ على)

امليزانيات والحسابات للسنة املنتهية)

عرضت) كما  ((119 ديسم8ر) (31 في)

عليه.

نتيجة السنة املنتهية في)31)ديسم8ر)

 (5(34.1( كانت مرلحة وتبلغ) ((119

ولالتالي تقرآ تخصيصها بالكامل لألآلاح)

باالحتياطي) االعتراف  بعد  املرحلة 

القانوني.

تعيين السيدة ميسالن كريستيل)

ملدة) للشركة  أررى  كمسيرة  دانييل 

غير محدودة.

وض  نظام أسا�ضي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 (1(1 نوفم8ر) (( التجاآية بالرلاط في)

تحت آقم)118143.
وهذا بمثابة مقتطف وليان
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 CHRAIBI NOURDDINE 

ET COMPAGNIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قدآه : 11.111) دآهم

املقر االجتماعي : آقم 31، زنقة أبو 

فاآس املريني، الرلاط

الت8رع بالحصص
تبعا ملا جاء)في محضر الجم  العام)

يوليو) (( بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

1)1))تقرآ ما يلي):

 111 19))حصة بقيمة) الت8رع ب)

طرف) من  الواحدة  للحصة  دآهم 

بوهالي) الشرايبي  عايدة  السيدة 

لصالح السيدة مريم الشريبي بوهالي.

بقيمة) حصة  (11(5 ب) الت8رع 

من) الواحدة  للحصة  دآهم  (111

طرف السيدة نوال القاديري لصالح)

السيدة مريم الشرايبي بوهالي.

 111 437)حصة بقيمة) الت8رع ب)

طرف) من  الواحدة  للحصة  دآهم 

بوهالي) الشرايبي  العالي  عبد  السيد 

لصالح السيدة مريم الشرايبي بوهالي

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

وض  نظام أسا�ضي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

 لدى املحكمة التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

))نوفم8ر)1)1))تحت آقم)118145.
وهذا بمثابة مقتطف وليان
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TP-LINK MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 1.111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : زاوية شاآع عبد 

املومن وزنقة سمية، إقامة شهرزاد 

3، الطابق 4 آقم 1) بامليه، الداآ 

البيضاء

السجل التجاآي : 1353)4

بناء)على محضر الجم  العام الغير)

العادي بتاآيخ)9))يوليو)1)1)،)تقرآ)

ما يلي):

نقل املقر الرئي�ضي من زاوية شاآع)

إقامة) سمية،) وزنقة  املومن  عبد 

1))بامليه،) 4)آقم) 3،)الطابق) شهرزاد)

(: التالي) العنوان  إلى  البيضاء) الداآ 

شاآع أنفا وزاوية زنقة لحسن) (1(6

(،1(8 سنطر) أنفا  إقامة  بصري،)

الطابق)9)آقم)91،)الداآ البيضاء.

من) (5 للمادة) مطابق  تعديل 

النظام األسا�ضي.

اعتماد النظام األسا�ضي املعدل.

للقيام) الصالحيات  إعطاء)

باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)6644).
قصد النشر واإلعالن

203 P
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STE AFRICANA CO
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
1)1))قد) 7)أغسطس) الرلاط بتاآيخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
 STE AFRICANA CO (: التسمية)

.SARL AU
الهدف االجتماعي):
تجاآة مواد البناء)؛

أعمال متنوعة)؛
الشراء،)البي ،)اإليجاآ،)التركيب،)
التوزي ،) التصدير،) االستيراد،)
بشكل) والتجاآة  التمثيل  السمسرة،)
البناء) ومواد  معدات  جمي   في  عام 
لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة م )

أعمال البناء.
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة.
لزآق حميد)1111)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
 4 15،)شاآع األبطال،)آقم) (: املقر)

أكدال،)الرلاط.
املسير):)لزآق حميد.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
.146935

204 P

ECSOR CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 91.111 دآهم

املقر االجتماعي : 4 شاآع واد زيز، 
الطابق آقم 3، شقة آقم 7، أكدال، 

الرلاط
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
1)1))تم) 14)سبتم8ر) بالرلاط بتاآيخ)
االستثنائية) الجمعية  محضر  تحرير 

 ECSOR CONSEIL SARL AU(لشركة 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد الذي تقرآ فيه ما يلي):

يقرآ) (: التجاآي) االسم  تغيير 
للصالحيات) وفقا  الوحيد  املساهم 
الشركة من) تغيير اسم  له،) املخولة 
 ECSOR إلى) (ECSORH CONSEIL

.CONSEIL
يقرآ) (: الشركة) غرض  تمديد 
الشريك الوحيد تمديد هدف الشركة)

على النحو التالي):
استشاآات التطوير العقاآي):
املساعدة في ملكية املشروع)؛

إداآ املشاآي  العقاآية)؛
استشاآات التطوير العقاآي)؛

وإداآة) التقييم  بشأن  املشوآة 
األصول)؛

استشاآات التسويق/)املبيعات)؛
تسويق املشروعات والعقاآات)؛

السمسرة العقاآية)؛
أبحاث السوق.

استشاآات التنمية اإلقليمية):
التنمية) في  والدآاسات  املشوآة 

اإلقليمية)؛
رطط التنمية اإلقليمية)؛

استشاآات التسويق اإلقليمي)؛
))و3)من النظام) تعديل للمادتين)

األسا�ضي)؛
تحديث النظام األسا�ضي)؛

مسائل أررى.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((1(1 نوفم8ر) (3 بتاآيخ)

.118157
للتلخيص والنشر

املسير
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PROLANDSCAPE
SARL

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بالرلاط) مسجل  ((1(1 أكتولر) (7
تأسيس) تم  ((1(1 أكتولر) (8 بتاآيخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

 PROLANDSCAPE (: التسمية)
.SARL

46،)شاآع عقبة) املقر االجتماعي):)
شقة آقم))،)أكدال،)الرلاط.

تصميم) (: االجتماعي) املوضوع 
وإنشاء)املساحات الخضراء)؛
عمليات البستنة والسقي.

دآهم دف ) (111.111 (: آأس املال)
نقدا مقسم إلى)1111)حصة من فئة)
إلى) مسندة  واحدة  لكل  دآهم  (111

الشركاء):
السيدة) إلى  مسندة  حصة  (511

أحالم سويلم)؛
السيد) إلى  مسندة  حصة  (511

وائل النجاآ.
التسيير):)تسيير مشترك للشركة من)
طرف السيدة أحالم سويلم،)الحاملة)

لبطاقة اإلقامة آقم)735H)851)؛
الحامل) النجاآ،) وائل  السيد  أو 

.BK1(119K(لبطاقة اإلقامة آقم
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ) بالرلاط 
السجل) آقم  (118113 آقم) تحت 

التجاآي)147151.
بالتلخيص
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AAKAR  DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 1.111.111) 
دآهم

املقر االجتماعي : كيلومتر 1.511 
طريق أكادير، جماعة سعادة، 

مراكش
بمقت�ضى عقد عرفي بمثابة محضر)
املنعقد) االستثنائي  العام  الجم  
لشركة) (،(113 ديسم8ر) ((7 بتاآيخ)
 AAKAR  DEVELOPPEMENT
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
دآهم،) ((1.111.111 آأسمالها)
املسجلة باملحكمة التجاآية بمراكش)
السجل) من  (31717 آقم) تحت 
 16511658 آقم) وتحت  التحليلي 

قرآالشركاء) الضريبي  التعريف   من 

ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

إلى) ((114 يناير) فاتح  من  ابتداء)

كيلومتر) بمراكش،) الكائن  العنوان 

1.511)طريق أكادير،)جماعة سعادة)

من) (4 الذي تم تعديله طبقا للمادة)

القانون األسا�ضي.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بمراكش بتاآيخ)7)ف8راير)114))تحت)

آقم)819.
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE

 GESTION(DES(ENTREPRISES(CONSEIL(&

ASSISTANCE FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

KARAM SAMI

ش.م.م

آأسمال : 311.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 88، شاآع بئر 

انزآان، طريق فاس، تازة

تعديل
راص) توقي   ذي  عقد  بموجب 

قرآ شركاء) ((1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ)

شركة)KARAME SAMI)ما يلي):

6)و7)من القانون) تعديل الفصل)

األسا�ضي للشركة.

تفويت الحصص):

 1(11 باع السيد لقرافلي محمد)

في) حصصه  مجموع  من  حصة 

الشركة إلى السيد لقرافلي مهدي.

الفصل)6 :

الشركة) في  املساهمات  أصبحت 

على الشكل التالي):

 (41.111 مهدي) لقرافلي  السيد 

دآهم)؛

 61.111 محمد) لقرافلي  السيد 

دآهم.
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الفصل)7 :

في) الشركة  آأسمال  حدد 

311.111)دآهم لفائدة الشركاء):

السيد لقرافلي مهدي)411))حصة)؛

السيد لقرافلي احمد)611)حصة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

آقم) تحت  بتازة  االبتدائية  باملحكمة 

487)بتاآيخ)6))أكتولر)1)1).
بمثابة مقتطف وليان
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 كيت ماتيريو أنديستغيال 

دو سوس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات آأسمال : 1.111.111 دآهم

املقر االجتماعي : مرآب طريق القا�ضي 

عياض، شاآع ابن العربي ك، أكادير

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) (،(1(1 أكتولر) ((1 في)  املؤآخ 

ما يلي):

تعديل املوضوع االجتماعي بإضافة)

األنشطة التالية محددة):

وجمي ) الصيانة  الحراسة،)

األنشطة املماثلة أو ذات الصلة بها)؛

تمثيل،) استيراد وتصدير،) تجاآة،)

ونقل) تخزين  الباطن،) من  التعاقد 

جمي  املنتجات واملستلزمات واملواد)

شبه) أو  املصنعة  واملنتجات  الخام 

املصنعة لصالح الغير واألشياء)من أي)

نوع ومن أي مصدآ.

القانون) من  (3 البند) تعديل 

األسا�ضي.

أسئلة مختلفة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجاآية بأكادير بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1) 

تحت الرقم)96947.
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STE CORYAD
SARL AU

كوآياد

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 5.111.111) دآهم

مقرها االجتماعي : سكتوآ د، آقم 16 

شاآع الصنولر، حي الرياض، الرلاط

السجل التجاآي آقم : 81)77

بديوان) توثيقي  عقد  بموجب 

األستاذة سلمى قليبي،)موثقة بالرلاط)

تقرير) تم  ((1(1 أكتولر) (6  بتاآيخ)

ما يلي):

1)-)وهبت السيدة ناجية ملشوكر)

الحصص) مجموع  من  ((51.111

االجتماعية التي تمتلكها في الشركة)

كوآياد) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وذلك لفائدة السيد مروان موطالب.

املسؤولية) ذات  الشركة  (- ((

املحدودة كوآياد ستظل قائمة ولمسير)

وحيد هو السيد مروان موطالب.

سيتم تغيير النظام األسا�ضي) (- (3

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

كوآياد.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية   باملحكمة 

)))أكتولر)1)1))تحت آقم)4845.
مستخلص من أجل اإلشهاآ

األستاذة سلمى قليبي
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مكتب املحاسبة ايهاب استشاآة ش.ذ.م.م

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم

مقرها االجتماعي):)شاآع الحسن الثاني،)عماآة)

 البنك املغربي للتجاآة الخاآجية،)مكتب آقم)9،)

الناضوآ

س.ت):)5415

TONASOLUTION
SARL AU

آأسمال الشركة : 11.111 دآهم

مقرها االجتماعي : حي اوالد بوطيب 
براقة زنقة آقم 3، الناضوآ

س.ت : 16799

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

بتاآيخ املنعقد  العادي  الغير 

مساهمو) قرآ  ((1(1 سبتم8ر) (((  

 TONASOLUTION SARL  شركة)

ما يلي):

نقدا) الشركة  آأسمال  في  الزيادة 

5.111))دآهم) 11.111)دآهم إلى) من)

ليصبح كل من السيد العكيوي أيوب)

في) شركاء) سمية  العكيوي  وابنسة 

.TONASOLUTION SARL(شركة

وتحديث) و7) (6 البندين) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ) بالناضوآ 

تحت آقم)3439.
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مكتب املحاسبة ايهاب استشاآة ش.ذ.م.م

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم

مقرها االجتماعي):)شاآع الحسن الثاني،)عماآة)

 البنك املغربي للتجاآة الخاآجية،)مكتب آقم)9،)

الناضوآ

س.ت):)5415

BAMOS TRANS

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

تم تأسيس شركة) ((1(1 أكتولر) (13

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

.BAMOS TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع):)هدف الشركة):

مصحولة) الغير  األمتعة  نقل 

والبعائث العائلية للمغاآلة املقيمين)

بالخاآج.

دآهم) (11.111 (: آأسمال الشركة)

مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 

كلها محرآة) الواحدة  للحصة  دآهم 

ومملوكة للسيد باهي املصطفى.

باهي) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

املصطفى أو السيد النصيحي نوآ الدين)

مسيران للشركة ملدة غير محددة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

السنة املالية):)تبتدئ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسم8ر من كل سنة.

السجل) في  الشركة  تقييد  تم 

التجاآي بالناضوآ تحت آقم)1811).
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STE ZONE DST
SARL AU

 MAG(N°2 IMM(N°2 ASSAKINA

 1 RIAD(TOULAL 2 TOULAL

MEKNES

GSM : 0661 20 19 11

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

17)سبتم8ر)1)1))بمكناس تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة من)

شريك وحيد والتي تتميز بما يلي):

 ZONE(:(1)-)التسمية االجتماعية

.DST

))-)موضوع الشركة):)سواء)دارل)

املغرب أو راآجه لحسابها الخاص أو)

لحساب الغير هو):

األشغال املختلفة)؛

بي  مواد البناء)بالتقسيط)؛

املتاجرة.

3)-)املقر االجتماعي):)متجر آقم))،)

عماآة))،)السكينة)1)آياض توالل))،)

توالل،)مكناس.

 111.111 (: آأسمال الشركة) (- (4

دآهم مقسمة إلى)1111)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة.

5)-)التسيير):)يعين في مهمة السيد)

البوحي طريق.

6)-)اإليداع القانوني تم باملحكمة)

 3(19 آقم) تحت  بمكناس  التجاآية 

بتاآيخ) (519(3 التجاآي)  السجل 

13)أكتولر)1)1).
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STE TAARABET TRANS
SARL AU

BLOC(B(N°31 BMO(MEKNES

GSM : 0661 25 16 48

السجل التجاآي : 3))41
آأسمال الشركة : 61.111 دآهم

بتاآيخ) استثنائي  عقد   بمقت�ضى 

من طرف الشركاء) ((1(1 سبتم8ر) (9

قرآ ما يلي):

تفويت حصص):

تفويت)311)حصة اجتماعية من)

لفائدة) سعيد  علوش  السيد  طرف 

استقالة) كمال  الحمزاوي  السيد 

السيد علوش سعيد م  ت8رئة ذمته)

كمال) الحمزاوي  السيد  وتعيين 

كمسير جديد ملدة غير محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

(،6 (،1 قرآ الشركاء)تعديل البنود)

األسا�ضي) القانون  من  و17) (14 (،7

للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

 (985 آقم) تحت  بمكناس  التجاآية 

بتاآيخ)9))سبتم8ر)1)1).
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STE SODICIM
SARL

 IMM 01 N°1 LOT(BARAKA

BOUFEKRANE MEKNES

GSM : 0661 34 17 53

السجل التجاآي : 44919
آأسمال الشركة : 111.111 دآهم

بتاآيخ) استثنائي  عقد   بمقت�ضى 

1)1))من طرف الشركاء) أكتولر) (19

قرآ ما يلي):

تفويت حصص):

تفويت)151)حصة اجتماعية من)

افناني) لفائدة  محمد  افناني  طرف 

امهروق.

امهروق) افناني  السيد  وتعيين 

السيد) إلى  إضافة  جديد  كمسير 

افناني محمد ملدة غير محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

(،6 البنود) تعديل  الشركاء) قرآ 

األسا�ضي) القانون  من  و17) (14 (،7

للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

 3461 آقم) تحت  بمكناس  التجاآية 

بتاآيخ)6))أكتولر)1)1).
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TAHAMAMAS
SARL AU

طه ماماس

RC : 42875

الجم ) محضر  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) بالقنيطرة  عادي  الغير  العام 

فاتح أكتولر)1)1).

املصادقة على تفويت)511)حصة)

في) دآهم  (111 بقيمة) اجتماعية 

الحامل) ملك السيد نبيل ايوآاغن،)

 G37(391 آقم) الوطنية  للبطاقة 

آقم أوالد) (189 القاطن ب بلوك ك)

اوجيه،)القنيطرة.

511)حصة اجتماعية بقيمة)111 

للواحدة لفائدة السيد منير الخلوقي،)

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

العربي) باملغرب  القاطن  (G371637

ب)))آقم)185،)القنيطرة.

تحويل الشركة) (: تحويل الشركة)

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذات مسؤول وحيد.

السيد) استقالة  (: املسير) تعيين 

للبطاقة) الحامل  ايوآاغن،) نبيل 

بلوك) ب  القاطن  (G37(391 آقم)

القنيطرة) اوالد اوجيه،) (189 ك آقم)

وتعيين) مشاآك  مسير  منصب  من 

الحامل) املسير الوحيد منير الخلوقي،)

 G371637 آقم) الوطنية  للبطاقة 

 القاطن باملغرب العربي ب)))آقم)185،)

القنيطرة.

اعتماد األنظمة األساسية املحدثة)

للشركة وإآفاقها باملحضر الحالي.

وقد قيدت بالسجل التجاآي لدى)

تحت) بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 

آقم))79818)بتاآيخ)6))أكتولر)1)1).
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GET IN TIME

SARL

تجات ان تيام

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) مؤآخ  عرفي  عق   بمقت�ضى 

1))أكتولر)1)1))بالقنيطرة.

تم تكوين شركة ذات املسؤولية)

املحدودة راصياتها كالتالي):

 GET(اسم الشركة):)تجات ان تيام

.IN TIME

مقر الشركة):)زاوية شاآع مصطفى)

إقامة بيالزير،) آافعي وشاآع طنجة،)

مكتب آقم)7،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

والوطني) والدولي  ال8ري  النقل 

للبضائ )؛

الخدمات اللوجستية)؛

ولصفة عامة القيام بكل العمليات)

التجاآية،)الصناعية،)املالية،)املنقولة)

 أو العقاآية التي ترتبط بشكل مباشر)

أو غير مباشر بالنشاط أعاله أو التي من)

شأنها تنمية موضوع الشركة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

في الشركة) حصة  (1111 إلى) مقسما 

قيمة الحصة الواحدة منها)111)دآهم.

بلقا�ضي) بدآ  السيد  طرف  من 

 111 بقيمة) حصة  (711 العبا�ضي)

دآهم)؛

من طرف السيدة بشرى العزآي)

311)حصة بقيمة)111)دآهم)؛

املجموع)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

الشركة) تسير  (: الشركة) تسيير 
وتداآ من طرف السيد بدآ بلقا�ضي)
الحامل) الجنسية،) مغربي  العبا�ضي،)
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
G(67417)القاطن ب)36)شاآع عمر)
املعينة ملدة غير) (،3 بن العاص،)آقم)

محدودة.
وقد قيدت بالسجل التجاآي لدى)
املحكمة االبتدائية بمدينة القنيطرة)
نوفم8ر) (( بتاآيخ) (56943 آقم) تحت 

.(1(1
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RIMKA TRAVAUX DIVERS
SARL

آيمكا طرفو ديفر
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في) مؤآخ  عرفي  عق   بمقت�ضى 

1))أكتولر)1)1))بالقنيطرة.
تم تكوين شركة ذات املسؤولية)

املحدودة راصياتها كالتالي):
: آيمكا طرفو ديفر اسم الشركة)

.RIMKA TRAVAUX DIVERS
مقر الشركة):)زاوية شاآع مصطفى)
إقامة بيالزير،) آافعي وشاآع طنجة،)

مكتب آقم)7،)القنيطرة.
موضوع الشركة):

أعمال البناء)؛
التركيبات الكهرلائية والسباكة)؛

أعمال مختلفة)؛
ولصفة عامة القيام بكل العمليات)
التجاآية،)الصناعية،)املالية،)املنقولة)
 أو العقاآية التي ترتبط بشكل مباشر)
أو غير مباشر بالنشاط أعاله أو التي من)

شأنها تنمية موضوع الشركة.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 
دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 
في الشركة) حصة  (1111 إلى) مقسما 
قيمة الحصة الواحدة منها)111)دآهم.
كريم) ادآيس  السيد  طرف  من 

511)حصة بقيمة)111)دآهم)؛
محمد) اوزين  السيد  طرف  من 

511)حصة بقيمة)111)دآهم)؛
املجموع)1111)حصة.
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املدة):)99)سنة.

تسيير الشركة):)تسير الشركة وتداآ)

من طرف السيد ادآيس كريم،)مغربي)

الحامل لبطاقة التعريف) الجنسية،)

القاطن) (V(86413 آقم) الوطنية 

 (3 بالعماآة) (3 في املغرب العربي ب)

الشقة))،)املعينة ملدة غير محدودة.

وقد قيدت بالسجل التجاآي لدى)

املحكمة االبتدائية بمدينة القنيطرة)

أكتولر) ((7 بتاآيخ) (56897 تحت آقم)

.(1(1
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 A.T UNIVERSO

COMMERCE

SARL AU

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

وض ) تم  بتماآة،) ((1(1 أكتولر) ((1

التأسي�ضي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 A.T UNIVERSO (: التسمية)

.COMMERCE SARL AU

الهدف االجتماعي):

الوقود أو الوقود السائل والزيوت)

غير) والكحول  والدهون،) الصناعية 

بالجملة) نصف  والزيوت  الطبيعي 

)تاج))؛

تاجير،)مقاول أعمال مختلفة.

 1 املسيرة) حي  (: االجتماعي)  املقر 

آقم)137،)تماآة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  دآهم  (111 فئة)

اكتتبت وحرآت كلها من طرف):

الضرس) الدين  صالح  السيد 

1111)حصة.

الدين) صالح  السيد  (: التسيير)

الضرب.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية   باملحكمة 

3)نوفم8ر)1)1))تحت آقم)131149.

219 P

THE LEADERS AGENCY
SARL AU

إنهاء تصفية الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرآ بالرلاط)

1)1)،)قرآ الجم ) بتاآيخ))1)أكتولر)

العام االستثنائي لشركة ش.م.م ذات)

 11.111 آأسمالها) الوحيد  الشريك 

املركز) في  الرئي�ضي  مقرها  دآهم 

التجاآي زاوية)56)شاآع فرنسا وشاآع)

ابن سينا الطابق)4)أكدال الرلاط،)ما)

يلي):

التام) التصفية ومنح اإلبراء) إنهاء)

بن) كوثر  السيدة  للمصفية  والنهائي 

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  شقرون 

.A377453(آقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)118176 

بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1).
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 SOCIETE BEN OULAID

TRAVAUX
SARL AU

بمقت�ضى العقد العرفي املصادق)

(،(1(1 أكتولر) (11 بتاآيخ) عليه 

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 SOCIETE BEN« (: التسمية)

.»OULAID TRAVAUX SARL AU

املقر االجتماعي):)حي بودآاع بلوك)

قصبة) (1134 الرقم) (11 الزنقة) (3

تادلة.

الغرض االجتماعي):)أشغال تسيير)

االستغالل الفالحي))سقي،)جني،)....).

آأس املال):)111.111)دآهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاآيخ القيد في السجل التجاآي.

 CIN(:(املسير):)السيد مدهبي حميد

IA417(3،)وذلك ملدة غير محددة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بقصبة)

تادلة تحت آقم)97،)السجل التجاآي)

آقم)1913)بتاآيخ)8))أكتولر)1)1).

221 P

IFRAMED

SARL

بمقت�ضى العقد العرفي املصادق)

(،(1(1 سبتم8ر) (9 بتاآيخ) عليه 

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

.»IFRAMED SARL«(:(التسمية

املقر االجتماعي):)حي بودآاع بلوك)

قصبة) (1134 الرقم) (11 الزنقة) (3

تادلة.

األشغال) (: االجتماعي) الغرض 

وتأجير) كراء) ثم  البناء،) املختلفة،)

املعدات الفالحية.

آأس املال):)111.111)دآهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاآيخ القيد في السجل التجاآي.

محمد) اجماع  السيد  (: املسير)

غير) ملدة  وذلك  (،CIN I641166  :

محددة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بقصبة)

تادلة تحت آقم)87،)السجل التجاآي)

آقم)1887)بتاآيخ)9))سبتم8ر)1)1).

222 P

 AUXILIAIRE

 D’INGENEERING &

CONSTRUCION
SARL

 Par(abréviation »AUXENCO«

SARL

كلم 44 طريق الجديدة - البير 

الجديد

الزيادة في آأسمال الشركة
العام) الجم   مداوالت  بمقت�ضى 

 14 بتاآيخ) املنعقد في الداآ البيضاء)

سبتم8ر)1)1))تقرآ ما يلي):

الزيادة في آأسمال الشركة ليصل)

دآهم بإصداآ) (5.111.111 قدآه إلى)

 111 من) جديدة  حصة  (31.111

حرآت بكاملها عند) دآهم للواحدة،)

االكتتاب عن طريق إدماج حسابات)

 7 الفصل) تعديل  تم  وعليه  جاآية،)

من القانون األسا�ضي.

على) الحصص  توزي   أصبح 

الشركاء)كما يلي):

 (7911 (: كرلوناآو) لوغو  السيد 

حصة اجتماعية.

 1511 (: ابريفات) جاني  السيدة 

حصة اجتماعية.

السيدة أن لوغ كري):)611)حصة)

اجتماعية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بالجديدة)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ)

.(5558

223 P

STE INTERIM 2A
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة للشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في الداآ)

البيضاء)بتاآيخ)31)أغسطس)1)1)،)

القانون األسا�ضي للشركة) تم تحرير 

للشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص) تتميز  والتي  الوحيد 

التالية):
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 STE INTERIM (A (: التسمية)
.SARL AU

:)التدرل للعمل) موضوع الشركة)
املؤقت.

التنظيف الصناعي.
إداآة عقود العمل وغيرها.

تجنيد وتوظيف) و�ضي،) تنظيف،)
الحدائق وغيرها.

املدة):)99)سنة.
املقر االجتماعي):)61،)ملتقى شاآع)
املعاني) مصطفى  وزنقة  لالياقوت 
الطابق الثاني آقم)85)الداآ البيضاء.

آأسمال الشركة):)11.111))دآهم)
مكون من)111))حصة بقيمة اسمية)
حرآت) للواحدة  دآهم  (111 قدآها)

بالكامل نقدا عند االكتتاب):
السيد أشرف التاقي):)111))حصة)

اجتماعية.
التسيير):)تم تعيين السيد أشرف)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  التاقي 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.
األآلاح) من  يقتط   (: األآلاح)
االحتياط) أجل  من  (% (5 الصافية)
قراآ) حسب  يوزع  الباقي  القانوني،)

الشركاء.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 (1(1 سبتم8ر) (14 بتاآيخ) البيضاء)
التسجيل) وتم  (745917 آقم) تحت 
البيضاء) بالداآ  التجاآي  بالسجل 

تحت آقم)471951.
224 P

SOCIETE KARADIS
SARL AU

تجزئة النوالة ) مزانين الطابق 
الثاني مركب فوتيريس لوجيستك 

آقم BE1 طريق الرلاط الداآ 
البيضاء

نقل املقر االجتماعي
الجم ) مداوالت  بمقت�ضى  (- (1
الداآ) في  املنعقد  الوحيد  للشريك 
1)1))تقرآ) 7))يناير) البيضاء)بتاآيخ)

ما يلي):

من) للشركة  األسا�ضي  املقر  نقل 

الطابق) اسليمان  موالي  شاآع  (،81

عين السب  الداآ) (49 مكتب آقم) (5

 ( النوالة) تجزئة  (: إلى) البيضاء،)

مزانين الطابق الثاني مركب فوتيريس)

الرلاط) طريق  (BE1 آقم) لوجيستك 

تعديل) تم  وبهذا  البيضاء،) الداآ 

الفصل)4)من القانون األسا�ضي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بالجديدة)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

.73(358

225 P

S2D BATIMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بناء)على عقد عرفي أعلن القانون)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك واحد ذات املميزات التالية):

 S(D BATIMENT SARL (: اإلسم)

AU)شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع):)أشغال البناء.

البناء) أعمال  جمي   تنفيذ 

جمي ) وكذلك  الصحي،) والصرف 

العمليات املتعلقة بالتقسيم.

أنواع) جمي   وتصدير  استيراد 

البضائ .

زنقة عقبة) (46 (: املقر االجتماعي)

الطابق األول آقم)))أكدال الرلاط.

الرأسمال):)111.111)دآهم مكون)

واحدة) كل  قيمة  حصة  (1.111 من)

منها)111)دآهم.

تسيير الشركة وإداآتها) (: التسيير)

الفا�ضي) رالد  السيد  تصرف  تحت 

للشركة) األسا�ضي  للقانون  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير) م  السلطة 

محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))31)ديسم8ر.

القانوني) اإليداع  أنجز  (: اإليداع)
بتاآيخ) الرلاط  التجاآية  باملحكمة 
السجل) تحت  ((1(1 3)نوفم8ر)

التجاآي آقم)7))147.
226 P

OUD N WOOD
SARL AU

السجل التجاآي : 357813 الداآ 
البيضاء

إشعاآ بإقفال وتصفية الشركة
بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)
 (1(1 سبتم8ر) (18 العادي املؤآخ في)

تقرآ ما يلي):
إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.
إصداآ التفريغ إلى املصفي.

شطب من السجل التجاآي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
البيضاء)بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)))5)75.
من أجل اإلشعاآ

املصفي

227 P

INNOV DOMOTIQUE
ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاآي : 7)3574 الداآ 
البيضاء

إشعاآ بإقفال وتصفية الشركة
بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)
 (1(1 سبتم8ر) (18 العادي املؤآخ في)

تقرآ ما يلي):
إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.
إصداآ التفريغ إلى املصفي.

شطب من السجل التجاآي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
البيضاء)بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)5)5)75.
من أجل اإلشعاآ

املصفي

228 P

 MAINTENANCE A

DOMICILE

ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاآي : 1)3574 الداآ 

البيضاء

إشعاآ بإقفال وتصفية الشركة
بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)

 (1(1 سبتم8ر) (18 العادي املؤآخ في)

تقرآ ما يلي):

إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.

إصداآ التفريغ إلى املصفي.

شطب من السجل التجاآي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

البيضاء)بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)3)5)75.
من أجل اإلشعاآ

املصفي

229 P

MULTI POSE

ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاآي : 3)3574 الداآ 

البيضاء

إشعاآ بإقفال وتصفية الشركة
بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)

 (1(1 سبتم8ر) (18 العادي املؤآخ في)

تقرآ ما يلي):

إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.

إصداآ التفريغ إلى املصفي.

شطب من السجل التجاآي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

البيضاء)بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1))تحت)

آقم)4)5)75.
من أجل اإلشعاآ

املصفي

230 P
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KHAIRATE BOUHLOU

ش.م.م

السجل التجاآي : 153)1 الداآ 

البيضاء

تعديالت تصفية الشركة
بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)

العادي املؤآخ في)5)يونيو)118))تقرآ)

ما يلي):

حل الشركة وتصفيتها.

محمد) السيد  مهام  إنهاء)

وتعيينه) وحيد  كمسير  البوآكدي 

كمصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  حدد 

الطريق) الكيلومتر  ((7 باملحمدية،)

بني) (14 آقم) (B.P (،1 آقم) الوطني 

يخلف)815).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمدية بتاآيخ)3)يوليو)118))تحت)

آقم)1117.
من أجل اإلشعاآ

املصفي

231 P

 HKD AUDIT ET CONSEIL

R.H

ش.م.م لشريك وحيد

آأسمال الشركة 11.111 دآهم

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي املؤآخ في)1) 

سبتم8ر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تحمل الخصائص التالية):

 HKD AUDIT ET (: التسمية)

.CONSEIL

استشاآة) (: االجتماعي) الهدف 

املواآد البشرية.

شاآع) (96 آقم) (: االجتماعي) املقر 

بيير باآو الطابق الراب  آقم)35)الداآ)

البيضاء.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ) في  االجتماعي  الرأسمال 

 111 إلى) مقسمة  دآهم  ( (11.111

111)دآهم) حصة اجتماعية من فئة)

للسيد) بالكامل  موزعة  للواحدة 

سدآغزي علي.

علي) سدآغزي  السيد  تسمية 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.

تم اإليداع القانوني والتسجيل في)

السجل التجاآي بكتابة الضبط لدى)

البيضاء) بالداآ  التجاآية  املحكمة 

 749779 الخاصة) األآقام  تحت 

و)475835)بتاآيخ)14)أكتولر)1)1).
لإلعالم):)املسير

232 P

WOK WORLD

ش.م.م

السجل التجاآي : 384799

تعديالت قانونية

بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)

 (1(1 يوليو) ((4 في) املؤآخ  العادي 

تقرآ ما يلي):

جديد) شريك  على  املوافقة 

للشركة.

بي )1111)حصة من أسهم شركة)

SUN GROUP)لفائدة السيد محمد)

الفن.

القانون) من  (7 املادة) تغيير 

األسا�ضي.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

 (1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)749434.
لإلعالم):)املسيرين

233 P

FIRST SIGN

ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاآي : 5)3574

تعديالت قانونية

بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)

 (1(1 سبتم8ر) (14 العادي املؤآخ في)

تقرآ ما يلي):

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

محمد) شاآع  (357 البيضاء) الداآ 

فضاء) (( الخامس الدوآ األول شقة)

أ/3.

القانون) من  (4 املادة) تغيير 

األسا�ضي.

11))حصة من أسهم السيد) بي )

سعد برادة لفائدة السيد نادآ برادة.

بي )311)حصة من أسهم السيدة)

السيد) لفائدة  الفشتالي  األمين  ليلى 

نادآ برادة.

القانون) من  (9 املادة) تغيير 

األسا�ضي.

من) برادة  سعد  السيد  استقالة 

مهام الشركة.

تسمية السيد نادآ برادة كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

القانون) من  (7 املادة) تغيير 

األسا�ضي.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

مسؤولية) ذات  شركة  أصبح  الذي 

محدودة لشريك وحيد.

اعتماد قوانين جديدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

البيضاء)بتاآيخ)5)أكتولر)1)1))تحت)

آقم))74843.

لإلعالم):)املسير

234 P

GENT CAR

ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاآي : 39)385

تعديالت قانونية

بمقت�ضى محضر الجم  العام غير)

 (1(1 سبتم8ر) ((8 العادي املؤآخ في)

تقرآ ما يلي):

جديد) شريك  على  املوافقة 

للشركة.

بي )1681)حصة من أسهم السيد)

ابو بكر آيت هللا لفائدة السيد محمد)

اكريران.

بي )1661)حصة من أسهم السيد)

شعيب آيت هللا لفائدة السيد محمد)

اكريران.

بي )1661)حصة من أسهم السيد)

سعد آيت هللا لفائدة السيد محمد)

اكريران.

القانون) من  (7 املادة) تغيير 

األسا�ضي.

استقالة السيد ابو بكر آيت هللا)

من مهام الشركة.

اكريران) محمد  السيد  تسمية 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

مسؤولية) ذات  شركة  أصبح  الذي 

محدودة لشريك وحيد.

اعتماد قوانين جديدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

 (1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)749433.

لإلعالم):)املسير

235 P
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاآي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال آوزا آقم)3)القنيطرة

ايمن ريستوراسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة)

آأسمالها 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي فيال اقامة الكولف 

94 القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

حرآ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (

 (1(1 سبتم8ر) ((4 بالقنيطرة بتاآيخ)

 (1(1 أكتولر) (5 بتاآيخ) واملسجل 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بمسير منفرد بميزاتها التالية):

آيستوآاسيون) ايمن  (: التسمية)

ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف):)مطعم.

اقامة) فيال  (: االجتماعي) املقر 

الكولف)94،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1.111 دآهم مقسمة إلى)

دآهم للحصة كلها مكتتبة) (111 فئة)

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.

بولكر) الشايب  السيد  (: التسيير)

مغربي مزداد بتاآيخ))198)ببئر طالب)

سيدي قاسم مسير منفرد ملدة غير)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.

التسجيل):))تم باملحكمة االبتدائية)

بتاآيخ) (56865 بالقنيطرة تحت آقم)

6))أكتولر)1)1).
لإلشاآة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

التحكيم التجاآي الدولي والوساطة

مكتب قانوني للمحاسبة

الطابق األول إقامة بال آوزا آقم)3)القنيطرة

شركة سيوز اينيرجي نقل

تعديالت قانونية
حرآ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (

 (1(1 سبتم8ر) (18 بالقنيطرة بتاآيخ)

 (1(1 سبتم8ر) ((4 بتاآيخ) واملسجل 

قرآ مساهم شركة سيوز اينيرجي نقل)

ما يلي :

(: تحويل املقر االجتماعي للشركة)

فال) تجزئة  للعماآة  السفلي  الطابق 

فلوآي آقم)9)زنقة ج القنيطرة.

قانون) من  (4 البند) تعديل 

الشركات.

باملحكمة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

 14 بتاآيخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر تحت آقم)56647.
لإلشاآة والتنبيه
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أستيس ديفلوبمو

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  قد  ((1(1 أكتولر) (9

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل) التي  الوحيد  الشريك  وذات 

الخصائص التالية):

التسمية):)أستيس ديفلولمو.

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

وشراء) بي   (: االجتماعي) الهدف 

مستلزمات املكتب)-)التجاآة.

دآهم) (111.111 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم.

(: لحصيني عبد املنعم) (: الشريك)

1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

شقة) (31 عماآة) (: املقر االجتماعي)

زنقة موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرلاط.

التسيير):)لحصيني عبد املنعم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118175.
مقتطف للنشر واإلشهاآ
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ECLYPSE AUTO
SARL AU

استثنائي) عام  جم   بمقت�ضى 

حرآ في الرلاط)1))أكتولر)1)1))قرآ)

 ECLYPSE للشركة) الوحيد  الشريك 

AUTO)ش.م.م ذات الشريك الوحيد)

ما يلي):

طرف) من  حصة  (111 تفويت)

السيد عبد الرحيم مبتكر إلى السيد)

محمد النجاآي.

الرحيم) عبد  السيد  استقالة 

مبتكر من منصبه كمسير للشركة.

النجاآي) محمد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من) (13 و) (7 و) (6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

نوفم8ر) (3 بتاآيخ) (118197 تحت آقم)

.(1(1
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RR MOTORS
SARL AU

استثنائي) عام  جم   بمقت�ضى 

 (1(1 أكتولر) (7 الرلاط) في  حرآ 

 RR للشركة) الوحيد  الشريك  قرآ 

الشريك) ذات  ش.م.م  (MOTORS

الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (111 تفويت)

السيد) إلى  عياد  الدين  بدآ  السيد 

سمير الواطيلي.

عياد) الدين  بدآ  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

الواطيلي) سمير  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من) (13 و) (7 و) (6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم))11798)بتاآيخ)3))أكتولر)

.(1(1

240 P

REVO INVEST
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 1)، ساحة 

أبو بكر الصديق، الشقة آقم 8، 

أكدال - الرلاط

آقم السجل التجاآي : 17)147 

الرلاط

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

(،(1(1 أكتولر) (7 بتاآيخ) الرلاط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

باملميزات) واحد  شريك  محدودة 

التالية):

 REVO INVEST SARL(:(التسمية

.AU

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

السجائر اإللكترونية.

امللحقات) وتسويق  استيراد 

واملنتجات األررى املتعلقة بالسجائر)

اإللكترونية.

معدات) أنواع  جمي   تسويق 

السجائر اإللكترونية في عدة أو قط )

غياآ.

السوائل) أو  النيكوتين  تسويق 

اإللكترونية غير النيكوتين.

املستخدمة) البطاآيات  تسويق 

لتشغيل السجائر اإللكترونية.
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:)السيد يسين بنشقرون) الشركاء)

1.111)حصة،)الشريك الوحيد.

آأسمال) يقدآ  (: الشركة) آأسمال 

الشركة بمبلغ قيمته)111.111)دآهم)

كل) قيمة  حصة  (1111 إلى) موزعة 

واحدة)111)دآهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي بالرلاط.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 آقم) (: املقر)

(- أكدال) (،8 آقم) الشقة  الصديق،)

الرلاط

الشركة تسير من طرف) (: اإلداآة)

السيد يسين بنشقرون.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)5164.
الستخراج وذكر

املسير
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HIDI THAI SPA

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 1)، ساحة 

أبو بكر الصديق، الشقة آقم 8، 

أكدال - الرلاط

آقم السجل التجاآي : 19)147 

الرلاط

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

(،(1(1 أكتولر) (7 بتاآيخ) الرلاط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية):

 HIDI THAI SPA (: التسمية)

.SARL

الهدف االجتماعي):)منتج  صحي.

مركز العناية بالجمال.

العناية الجمالية.

(: مهيدآة) هبة  السيدة  (: الشركاء)

511)حصة.

السيدة دينا العاقل):)511)حصة.

آأسمال) يقدآ  (: الشركة) آأسمال 

الشركة بمبلغ قيمته)111.111)دآهم)

كل) قيمة  حصة  (1111 إلى) موزعة 

واحدة)111)دآهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي بالرلاط.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 آقم) (: املقر)

(- أكدال) (،8 آقم) الشقة  الصديق،)

الرلاط

بشكل) تسير  الشركة  (: اإلداآة)

هبة) السيدة  طرف  من  مشترك 

مهيدآة والسيدة دينا العاقل.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)5165.
الستخراج وذكر

املسير
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RESTODIOS
آسطوديوس ش.م.م ش.و

الرأسمال االجتماعي : 11.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 4 إقامة 

البساتين ب 1 شاآع محمد بالحسن 

سال الجديدة، سال

املؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ فاتح سبتم8ر)1)1))قرآ مسير)

 RESTODIOS آسطوديوس) شركة 

ش.م.م ش.و.)ما يلي):

31)شقة) نقل املقر االجتماعي من)

شاآع موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرلاط إلى آقم)4)إقامة البساتين ب)1 

شاآع محمد بالحسن سال الجديدة،)

سال.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل)

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)117811.
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SOCIETE 30 JUILLET
عقد تسيير حر مقهى

تماآة
فاتح) بتاآيخ  عرفي  عقد  بموجب 

املسماة) للشركة  ((1(1 ماآس)

SOCIETE 31 JUILLET)مقرها بتماآة)

الفردوس) حي  (( املسيرة) (9 األمان)

أمغاآ) السيد  شخص  في  واملمثلة 

الساكن ب م سكتوآ) عبد اللطيف،)

حي الرياض الرلاط) (14 بلوك آقم) (3

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

آقم)A1798(9)تقرآ ما يلي):

التسيير الحر للسيد) منح آرصة 

مغربي،) جنسيته  هشام  تمسال 

حي يعقوب) (61 آقم) (4 الساكن أمال)

للبطاقة) والحامل  الرلاط  املنصوآ 

.A799585(الوطنية آقم
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PROMO TRADING
SARL AU

برومو طرادينغ

شركة محدودة املسؤولية شريك 

واحد

آأسمالها 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : 36 شاآع املسيرة 

الخضراء آقم 1 - طنجة

سجل تجاآي : 1)165

قراآ الشريك الوحيد بتحويل مقر 
الشركة وعزل السيد بوعياد آشيد 

من تسيير الشركة
االستثنائي) محضر  بموجب  (- (1

املنعقد) للشركة  الوحيد  للشريك 

بتاآيخ)3))يونيو)1)1))تقرآ ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

الجديد) املقر  إلى  الحالي  مقره  من 

 38 كوليناس) الس  بطنجة  الواق  

شاآع احمد املقري م  تعديل الفصل)

4)من القانون األسا�ضي.

عزل السيد آشيد بوعياد بطاقته)

تسيير) من  (R114146 آقم) الوطنية 

الشركة.

قبول استقالة السيد ايثونة احمد)

من) (L1(86(9 بطاقته الوطنية آقم)

تسيير الشركة.

األسا�ضي) القانون  تعديل 

واملصادقة عليه.

))-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بطنجة) التجاآية  املحكمة  ضبط 

بتاآيخ)11)أغسطس)1)1).

السجل التجاآي آقم)19561.
من أجل االستخالص والبيان
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SOS JET SKY

SARL AU

اإلشهاآ القانوني
قرآ بموجب جم  منعقد بتاآيخ)

تأسيس شركة ذات) ((1(1 يناير) (15

الخصائص التالية):

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

ذات) شركة  سكي  جيت  س.ؤ.س.)

املسؤولية املحدودة.

مقر):)زنقة)663)آقم)46)حي لخيام)

))أكادير.

آؤوس األموال):)حدد في)111.111 

1111)حصة من) دآهم مقسومة إلى)

111)دآهم للواحد وموزعة كالتالي):

السيد ملغاآي عبد الرحيم):)1111 

حصة.

جيت) وإصالح  كراء) (: املوضوع)

سكي،)كواد،)بوكي.

ملغاآي) السيد  يعت8ر  (: التسيير)

عبد الرحيم املسير لشركة ملدة غير)

محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�ضي.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

التجاآية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((1(1 يونيو) (8 بتاآيخ) أكادير 

آقم) التجاآي  السجل  (،91156 آقم)

.4(995
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STE SNATRANS
ش.م.م.ش.و.

 ( بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
سبتم8ر)1)1))تم تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

رصائصها كالتالي):
.SNATRANS(:(التسمية

نقل البضائ ) (: الهدف االجتماعي)
للغير.

شاآع) (،56 آقم) (: املقر االجتماعي)
محمد الخامس بوجدوآ.

املدة):)99)سنة.
الرأسمال):)111.111)دآهم.

الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسيير)
بناني) كريم  للسيد  غير محددة  ملدة 

سميرس.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((1(1 اكتولر) (1( ببوجدوآ في)

آقم)1)1)/3)4).
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TEAM PHARMA
تأسيس شركة

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
حرآت) بأكادير  ((1(1 أكتولر) (19
املسؤولية) محدودة  شركة  قوانين 

رصائصها كالتالي):
.TEAM PHARMA(:(اسم الشركة
املنتجات) وتوزي   بي   (: الهدف)

الصيدالنية.
املقر االجتماعي):)O/4c)مكرآ زنقة)

ابي آقراق بلوك)16)تليال.
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ)111.111)دآهم.
وتوزي ) ببي   يقوم  (: التسيير)
نوآ) السيد  الصيدالنية  املنتجات 

الدين مبشوآ.
اإليداع القانوني):)اإليداع القانوني)
بكتابة الضبط باملحكمة التجاآية تم)
بأكادير بتاآيخ)6))أكتولر)1)1))تحت)

آقم))9686.
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TCBB
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

تم وض  القوانين) ((1(1 3))سبتم8ر)

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.TCBB(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

أعمال متنوعة أو بناء/) (: الهدف)

تأجير ابالت/)تاجر.

صفصاف) حي  (: االجتماعي) املقر 

سبت) (( آقم) شقة  بوسيف  عماآة 

كردان.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

املمثلة)) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

 511 (: بوسيف) محمد  السيد 

حصة.

 511 (: بوآك) بني  نجاة  السيدة 

حصة.

بوسيف) محمد  عين  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) بتاآودانت 

تحت آقم)1396.
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SUPERETTE LE PANIER
SARL AU

تأسيس
محرآ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بأكادير بتاآيخ)14)أكتولر)1)1))تمت)

األسا�ضي) القانون  على  املصادقة 

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية):

 STE SUPERETTE LE (: التسمية)

.PANIER SARL AU

الهدف):)محل البقالة.

 BAT (4 (: االجتماعي) املقر 

 RESIDENCE BAYTI SAKANE

 HAY MOHAMMADI AGADIR

.C/O NR
آأسمال الشركة):)حدد الرأسمال)

دآهم) (111.111 مبلغ) في  االجتماعي 

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

من فئة)111)دآهم للواحدة في ملك):

 1111 بودبوش) يوسف  (: السيد)

حصة اجتماعية.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد يوسف بودبوش.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

.96857

250 P

SUNTRACK
ش.م.م.

مقرها االجتماعي : آقم 1)، زنقة 

املحمدية الحي الصناعي تاسيال 

الدشيرة الجهادية انزكان

تأسيس
الشريك) قراآ  محضر  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 سبتم8ر) (7 بتاآيخ) املنعقد 

االتفاق على مايلي):

سانتراك) شركة  (: التسمية)

SUNTRACK)ش.م.م.

الهدف):)تصني  متعقبات الطاقة)

الشمسية.

إنتاج وتوزي  الطاقات املتجددة.
زنقة) (،(1 آقم) (: االجتماعي) املقر 

تاسيال) الصناعي  الحي  املحمدية 

الدشيرة الجهادية انزكان.
 111.111 (: آأس املال االجتماعي)

1111)حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

ترج ) الواحدة  للحصة  دآهم  (111

كلها للسيد محمد لعساس.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

التوقي ) وتخويله  لعساس  محمد 

املنفرد.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

أكتولر) ((( االبتدائية النزكان بتاآيخ)

والسجل) (183( م تحت آقم) ((1(1

التجاآي آقم)1491).

251 P

STE SUD LUB
تأسيس شركة ذات الشريك الوحيد

 14 بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 

وض ) تم  بأكادير،) ((1(1 أكتولر)

املحدودة) للشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية):

 STE SUD ليب) سيد  (: التسمية)

.LUB

السياآات) إصالح  (: الهدف)

والدآاجات الناآية.

املقر االجتماعي):)بلوك)3،)زنقة)11 

آقم)18)حي أساس تيكيو أكادير.

مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

حصة كلها في ملك السيد اولابا عبد)

االله.

املدة):)تسعة وتسعون سنة.

من) الشركة  ستسير  (: التسيير)

طرف الشريك الوحيد السيد اولابا)

عبد هللا ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاآيخ)8))أكتولر)1)1))تحت)

آقم)96914.

252 P

CABINET SABCONSULTING

OBM INVEST
تأسيس

ب املؤآخ  العرفي  للعقد   طبقا 

1)1))تقرآ تأسيس شركة) 5)أكتولر)

باملواصفات ابتية):

.OBM INVEST(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.
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املقر االجتماعي):)إقامة الزآقطوني)
عماآة)G1)شقة آقم)413)أكادير.
آأس املال):)111.111)دآهم.

املسير):)مصطفى ابركى.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاآيخ بأكادير  التجاآية   للمحكمة 

6))أكتولر)1)1))آقم)96861.
253 P

 SOCIETE NETTOYAGE
OUMHAIS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

أكتولر) (5 في) املؤآخ  للعقد  طبقا 
محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

املسؤولية،)بالخصائص التالية):
 SOCIETE NETTOYAGE(:(اإلسم

.OUMHAIS
الهدف):)ردمة التنظيف.

 111.111 (: املجموع) آأسمال 
دآهم.

التسيير):)إبداآ آقية.
زنقة) (،8 آقم) (: االجتماعي) املقر 

419))حي والحوآي الدشيرة انزكان.
املدة):)99)سنة.

.ICE : 11(643(53111116
للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة) التجاآي  بالسجل 
 1851 آقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 
بتاآيخ)3))أكتولر)1)1))آقم السجل)

التجاآي)1517).
254 P

 FUTUR TRANSPORT
FRIENDS FTF

تأسيس
في مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة) ((1(1 سبتم8ر) (9
ذات املسؤولية املحدودة وراصياتها)

كالتالي):
 FUTUR TRANSPORT(:(التسمية

.FRIENDS FTF

حي) (1137 آقم) (: املقر االجتماعي)

النوآ تراست انزكان.

:)النقل الوطني) الهدف االجتماعي)

والدولي للبضائ .

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 

 1111 دآهم مقسمة على) (111.111

من فئة)111)دآهم للواحدة لصالح):)

511)للسيد الجعفري كمال.

511)للسيد اهنيشة إسماعيل.

تسيير الشركة):)يتم تسيير الشركة)

من طرف الجعفري كمال.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

السجل) (1757 آقم) تحت  بانزكان 

التجاآي آقم)1399))يوم)13)أكتولر)

.(1(1
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 SOCIETE LES DELICES

D’ASSIYA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 8، عماآة 

النسيم امسرنات أكادير

 31 بتاآيخ) املحرآ  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 سبتم8ر)

وحيد) شريك  املسؤولية  محدودة 

تحتوي على امليزات التالية):

 SOCIETE LES (: التسمية)

.DELICES D’ASSIYA SARL AU

:)زنقة الجوالن آقم) املقر التجاآي)

3)حي املسيرة أكادير.

الرأسمال):)111.111)دآهم.

مخ8زة) (: التجاآي) النشاط 

وحلويات.

الرلح):)يقتط )5)باملائة من األآلاح)

الصافية من أجل االحتياط القانوني.

تم تعيين السيدة اسيا) (: التسير)

ولكاتب كمسيرة الشركة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسم8ر.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاآي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

أكتولر) (3( بتاآيخ) بأكادير  االبتدائية 

1)1))تحت آقم)96847.
بمثابة مقتطف وليان
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CABINET SABCONSULTING

INVEST OPUS
تأسيس

ب املؤآخ  العرفي  للعقد   طبقا 

تأسيس) تقرآ  ((1(1 سبتم8ر) ((5

شركة باملواصفات ابتية):

.INVEST OPUS(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

(،( الغرفة آقم) (: املقر االجتماعي)

شقة)1)عماآة)311)فال اومليل،)الحي)

املحمدي أكادير.

آأس املال):)116.111.)))دآهم.

 M.Jose( antonio (: املسيرين)

 DA( SILVA( PIRES/M.Paulo( Jorge

.RODRIGUES

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاآيخ بأكادير  التجاآية   للمحكمة 

1))أكتولر)1)1))آقم)96784.

257 P

SUDBAY
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : 44)، بلوك ب 

اساكا تيكوين أكادير

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) بأكادير  ((1(1 أكتولر) (16 بتاآيخ)

املواصفات) ذات  شركة  تأسيس 

التالية):

شركة ذات) (SUDBAY (: التسمية)

املسؤولية املحدودة.

الترويج) (: االجتماعي) الهدف 

العقاآي بكافة أشكاله.

األعمال العامة لبناء)وتجهيز املباني)

السكنية والتجاآية والصناعية.

تشغيل سكن سياحي أو إيجاآ.

تجاآية) عملية  كل  عامة  ولصفة 

مرتبطة) مالية  عقاآية  صناعية 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  بطريقة 

من) أو  للشركة  االجتماعي  بالنشاط 

شأنها الدف  بتقدم ونمو الشركة.

ب) بلوك  ((44 (: االجتماعي) املقر 

اساكا تيكوين أكادير.

املدة):)99)سنة.
يتكون) (: االجتماعي) الرأسمال 

 111 دآهم مقسم إلى) (111.111 من)

للسهم،) دآهم  (1111 بقيمة) حصة 

 51 اوالحسن) محمد  السيد  لفائدة 

حصة والسيد الحسن أو الحسن)51 

حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

وحيد) كمسير  اوالحسن  محمد 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

ألكادير) التجاآية  باملحكمة  القانوني 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ)

96814)سجل تجاآي آقم):)44813.
للخالصة والبيان

258 P

YOUSSEF ET FRERES
ش.م.م.و. ذات شريك وحيد

تأسيس
 7 في) املؤآخ  العرفي  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تقرآ  ((1(1 أكتولر)

ذات املميزات التالية):

 YOUSSEF(:(التسمية االجتماعية

املسؤولية) ذات  شركة  (ET FRERES

املحدودة وذات شريك وحيد.

املقر االجتماعي):)تجزئة نايت آقم)

63)القليعة ايت ملول القليعة.

الهدف االجتماعي):)مقاول األعمال)

املختلفة واإلنشاءات.

تاجر.
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في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  دآهم  (111.111 مبلغ)

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للحصة الواحدة.

الحسن) السيد  عين  (: التسيير)

ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  بوطعام 

غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

آقم) تحت  ((1(1 اكتولر) ((6 بتاآيخ)

.1863

السجل التجاآي):)1531).

259 P

 KIEL MARROKKO

TRANSPORT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

القوانين) وض   تم  ((1(1 أكتولر) (8

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 KIEL MARROKKO (: التسمية)

.TRANSPORT

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

الهدف):)نقل البضائ  بالنيابة عن)

ابررين/نقل األمتعة غير املصحولة.

119،)بلوك) املقر االجتماعي):)آقم)

5)سيدي يوسف أكادير.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

املمثلة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

السيد) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

لحسن العوني)511)حصة.

السيد آيشتر ستيفان)511)حصة.

العوني) لحسن  عين  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) ((1(1 نوفم8ر) (3 بأكادير بتاآيخ)

آقم)96953.

260 P

HOS TRANS
SARL AU

تأسيس
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم وض  القانون) (،(1(1 أكتولر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):

.HOS TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

دآهما) (111.111 (: آأسمالها)

موزعة على)1111)حصة.

املقر االجتماعي):)دآب حماد وادي)

شاآع ماسة بيوكرى.

املدة):)99)سنة.

نقل البضائ  لحساب) (: النشاط)

النقل) (/ العتاد) نقل  (/ الغري)

الفواكه) نجاآة  (/ للبضائ ) الدولي 

والخضروات)/))االستيراد والتصدير.

الشريك الوحيد):)وآاني الحسن.

املسير):)وآاني الحسن.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

نوفم8ر) (3 بتاآيخ) بانزكان  االبتدائية 

1)1))تحت آقم)1915.

السجل التجاآي آقم):)1573).
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 1673(19431

1641119989

STE TRANS BANORSABHI
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بايت) مؤآخ  عرفي  عقد  بموجب 

وض ) تم  ((1(1 أكتولر) (15 ملول)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

 STE TRANS (: التسمية)

.BANORSABHI SARL

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أررى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

نقل املستخدمون لحساب الغير.

شاآع   65(6 آقم   : الشركة  مقر 

تيفاوين دواآ بن الشيخ التمسية ايت 

ملول.

املدة : حددت مدةالشركة في 99 

سنة ابتداء من تاآيخ تكوينها النهائي.

آأسمال  يبلغ   : الشركة  آأسمال 

إلى  دآهم مقسم   111.111 الشركة 

ألف حصة ذات 111 دآهم كقيمة 

ومدفوعة  مكتتبة  الواحدة  للحصة 

القيمة كليا ومخصصة للشركاء.

 511  : حميد  مطالوي  السيد 

حصة.

السيد صبحي عبد اللطيف : 511 

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسم8ر.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

غير  ملدة  اللطيف  عبد  صبحي 

محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان 

آقم  تحت   (1(1 أكتولر   (7 بتاآيخ 

.1869
للخالصة والبيان

املسير

262 P

WAGJA TRAVE
SARL AU

إنشاء
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 أكتولر) (8

بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد باملميزات التالية):

 WAGJA TRAVE SARL(:(التسمية

.AU
اإلداآي  الحي   : االجتماعي  املقر 

اسا.

دآهم   111.111  : الرأسمال 

فئة  من  1111 حصة  على  مقسمة 

111 دآهم.

الهدف : أعمال مختلفة والبناء.

واكجا،  يونس  السيد   : الشركاء 

 SH 153186 آقم  الوطنية  بطاقته 

1111 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسم8ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف السيد : يونس واكجا ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : التجاآي  السجل 

االبتدائية بكلميم بتاآيخ 1) أكتولر 

1)1) تحت آقم 3151.

263 P

مكتب التسيير،)االعالميات واملحاسبة

كاجيسكو

آقم)15)عماآة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت)85111

TM ALOE شركة

ش.م.م. 

تأسيس
ولموجب) ((9/19/(1(1 بتاآيخ)

تأسست) (،59171 آقم) عرفي  عقد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت)

هدفها) ش.م.م  (»TM ALOE« اسم)

كالتالي):

التجميل) مستحضرات  تسويق 

الطبيعية.

العنوان التجاآي):)دواآ تكنزا انزي)

تيزنيت.

11.111)دآهم موزعة) (: آأسمالـــها)

إلى)111)حصة))قيمة كل حصة)111 

دآهم دآهم.

تم تعيين السيد)) (: تسيير الشركة)

وحيدة)) كمسير  الطلب  مصطفى 

للشركة ملدة غير محدودة م  إعطائها)

القانون) حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�ضي للشركة.)
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من) (99 مدة عمر الشركة) (: املـــــدة)

تاآيخ تأسيسها النهائي.

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)

املحكمة االبتدائية بتيزنيت آقم)715 

بتاآيخ)1)1)/11/)).
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SOCIÉTÉ GANATRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشركة الوحيد

)طبقا للعقد املؤآخ في)9))سبتم8ر)

ذات) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):)

.GANATRANS(:(االسم

والدولي) املحلي  النقل  (: الهدف)

للسل  و البضائ  لحساب الغير.

آأس مال الشركة):)11.111.

)املسير):)يوسف بلكنا.

تمزاآت) إقامة  (: املقر االجتماعي) (

عماآة د)4)شقة آقم)7))ايت ملول.

املدة):)99)سنة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي باملحكمة اال بتدائية بإنزكان)

أكتولر) ((( بتاآيخ) (1833 آقم) تحت 

.(1(1
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 STE FOYER TECHNIQUE

 DE PLOMBERIE ET

D’ELECTRICITE
sarl

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

القوانين) وض   تم  (1(/11/(1(1

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد))ذات املميزات التالية):)

 FOYER (: التسمية)

 TECHNIQUE DE PLOMBERIE ET

.D’ELECTRICITE

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

(- الكهرلائية) األعمال  (: الهدف)

املقاول من أعمال) (- أعمال السباكة)

مختلفة أو البناء.
املقر االجتماعي):)C/O)آقم)9)زنقة)

شالة حي املسيرة اكادير.)

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

املمثلة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية السيدان)

511)حصة وايت بلعيد) وقاد بناصر)

عبدهللا)511)حصة.

وقاد) السيدان  عين  (: التسيير)

بلعيد عبدهللا مسيران) وايت  بناصر 

للشركة ملدة غير محددة).-

وقاد) السيدان  عين  (: االمضاء)

بناصر وايت بلعيد عبدهللا املوقعين)

اإلداآية) األعمال  لجمي   املشتركين 

واملصرفية.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) ((6/11/(1(1 بتاآيخ) بأكادير 
آقم)96861.
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 FAABI FOOD COMPANY
 S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية 

املقر االجتماعي:  عند عماآة 4 شقة 

1 زنقة راليد بن الواليد حي الدارلة 

اكادير

انشاء شركة
بتاآيخ)) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  (((/11/(1(1

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 FAABI FOOD (: االسم)

COMPANY S.A.R.L

هدف الشركة):

وتعبئة) وتحويل  إنتاج  وحدة 

وتصني  املنتجات الزآاعية الغذائية.

املدة محددة في):)99)سنة)

مبلغ) في  محدد  الرأسمال 

  1111 الى) مقسم  دآهم  (111.111

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها للسيد جواد)

751حصة و للسيدة حنان) عبلوش)

فاآاح)51))حصة.

تعيين السيد جواد) ( تم) (: التسير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ( عبلوش)

محدودة م  إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلداآي و البنكي.

لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األآلاح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجاآية باكادير تحت آقم)

96936)بتاآيخ)1)1)/11/)1 .
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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STE  HYBRIDE ARABICA
SARL A.U

ICE11(57(684111118

تأسيس
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يوليو) (18 بتاآيخ) بتيزنيت 

وض  قانون أسا�ضي لشركة محدودة)

الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية):

 STE  HYBRIDE (: التسمية)

  ARABICA SARL A.U

الهدف االجتماعي):))مقهى.

 111.111 في) حدد  (: املال) آأس 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقسمة 

فئة)111)دآهم موزعة كالتالي):

السيد أنواآ جالل بمجموع))1111 

حصة).

سنة ابتداءا من تاآيخ) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

بلوك) (11( آقم) (: املقر االجتماعي)

»س«)ودادية املوظفين تيزنيت.

جالل) أنواآ  السيد  (: املسيرون)

مسير للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

بتاآيخ) ((1(1/(7( آقم) تحت 

.(4/17/(1(1
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GREEN CARPET
س.ت):)9115))الخميسات

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تأسست) بأوملاس،) ((8/18/(1(1 في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي):)

GREEN CARPET(:(التسمية

الهدف):)تقديم مختلف الخدمات)

من) التعاقد  والخاصة.) العامة 

البناء،) ردمات  السمسرة.) الباطن.)

املعلومات،) تكنولوجيا  ردمات 

الفنية،) الخدمات  إداآية،) ردمات 

التدآيب،) ردمات  تجاآية،) ردمات 

ردمات سياحية،) ردمات صحية،)

الزآاعية) الخدمات  النقل،) ردمات 

الخدمات) والتجاآية.) والصناعية 

وثائق) إصداآ  ردمات  اللوجستية.)

والدولية.) الوطنية  التجاآة  السفر.)

نقل) واألدوات.) املواد  جمي   تاجر 

وتوزي  كافة املنتجات أو املواد.)إنتاج)

دآاسة) الزآاعية.) املنتجات  مختلف 

املشروعات الزآاعية واإلشراف عليها.)

منتجات) تسويق  والبحث.) الدآاسة 

واملستلزمات) النباتية  الصحة 

واملعدات) البذوآ  تسويق  الزآاعية.)

كافة) وتسويق  استيراد  الزآاعية.)

معانيها.) بأوس   الزآاعية  املعدات 

تنظيم الندوات واملعاآض في املجاالت)

األعمال) لجمي   الشركة  الزآاعية.)

الواس .) باملعنى  والخاصة  العامة 

االستيراد) واملساعدة.) املشوآة 

والتصدير.
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حي) (،(1 آقم) (: االجتماعي) املقر 

الدومين،)أوملاس،)الخميسات.

 111.111 (: الشركة) آأسمال 

دآهــم.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاآي.

السيد) الشركة،) يسير  (: التسيير)

غير) ملدة  ضحاك،) الرحيم  عبد 

محدودة.)

آأسمال) وزع  (: الحصص) توزي  

فئة) من  حصة  (1111 على) الشركة 

ضحاك) محمد  السيد  111دآهم،)

الرحيم) عبد  والسيد  حصة،) (511

ضحاك)511)حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 11/11/(1(1 بتاآيخ) بالخميسات 

تحت آقم)1175.
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 SOCIETE JAPMETAL

NEGOCE
SARL AU

ICE 002503315000095

CONSTITUTION

آأسمالها 111 111 دآهم

املقر االجتماعي دواآ امترزن بونعمان 

تيزنيت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

تم انجاز القانون) ((1(1 سبتم8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ JAPMETAL(:(التسمية

NEGOCE SARL AU

– حرة) تجاآة  (: الشركة) غرض 

تجاآة عقاقير و معدات.

التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكوآة والتي من شانها)

أن تساهم في تنمية الشركة).

ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)

من يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاآي.)
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم لفائدة كل من):)

السيد املترزي عبد الرحيم)1111 

حصة.

املترزي السيد  تعيين   تم 

عبد الرحيم مسير لشركة م  تحمله)
القانون) حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�ضي للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1/11/(1(1 بتاآيخ) بتزنيت 
آقم)713.
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 INGENIERIE شركة

 BATIMENT ET CONTROLE

 STRUCTURE
 I.B.C.S 

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

القوانين) وض   تم  (18/11/(1(1

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية):

 INGENIERIE التسمية)

 BATIMENT ET CONTROLE

 STRUCTURE - I.B.C.S

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)

الدآاسات) مكتب  (: الهدف)

الهندسة واالستشاآات.

املحمدي) حي  (: االجتماعي) املقر 

شاآع ابو فراس الحمداني أوالد تايمة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

املمثلة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد املصطفى بودن.

العدوة))) محسين  عين  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(1/11/(1 بتاآيخ) بتاآودانت 

تحت آقم1397.
املسير
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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 LA FARENDOLLE DES

JUS

 SARL AU

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

والدي) (18/11/(1(1 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

 STE LA FARENDOLLE (: االسم)

DES JUS SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

الرأسمال):)111.111)دآهم.

املنتجات) في  التجاآة  (: الهدف)

الغذائية العامة.

18)حي) 131))بلوك) العنوان):)آقم)

سيدي محمد اكادير.

السنة املالية):)لتبدأ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بوسون باتريك.)

باملحكمة)) القانوني  يذاع  اال  ثم 

 14/11/(1(1 في) باكادير  التجاآية 

السجل التجاآي) (96678 تحث آقم)

آقم)44673. 
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KUNSINNA EXPRESS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاآيخ)) املؤآخ  العقد  بمقت�ضى 

على) املصادقة  تمت  (14/19/(1(1

شركة) لتأسيس  األسا�ضي  القانون 

ذات املسؤولية املحدودة.

 KUNSINNA EXPRESS (: األسم)

.SARL

 (1 آقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

 1( شاآع) (14 عماآة آقم) (13 الطابق)

ماآس حي آياض السالم أكادير.

التسويق) (: اإلجتماعي) النشاط 

لحساب) البضائ   ونقل  والتوزي  

الغير.

املال) آأس  حدد  (: املال) الرأس 

الشركة في مبلغ)51.111))دآهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد هشام حالو).

مدة الشركة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  التجاآي  بالسجل 

 44677 آقم) تحت  بأكادير  التجاآية 

بتاآيخ) (96686 االيداع) آقم 

.14/11/(1(1
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STE KOTUM
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة.  

آأسمالها : 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : عند آقم 4

عماآة النصر شاآع 9) ف8راير 

تال8رجت اكادير

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم وض  قوانين) (،(1(1 أكتولر) (13

الشركة ذات امليزات التالية):

STE KOTUM(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

 SARL(مسؤولية محدودة
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الهدف):)تصني  و تسويق منتجات)
التجميل.

املقر االجتماعي):)عند آقم)4)عماآة)
تال8رجت) ف8راير  ((9 شاآع) النصر 

اكادير).
سنة ابتدءا من تاآيخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
آأسمال):)حدد في مبلغ))111.111 
دآهم مقسم الى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم.
التسيير):)التسيير أسند إلى السيد)
اضراب) والسيدة  محمد  النايم 

فاطمة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاآيخ (96817 آقم) تحت   بأكادير 

)))اكتولر)1)1).
من اجل النسخة و البيان

عن املسير):)السيد النايم محمد
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KALAM SH PRIVE
SNC

إنشـــاء شركـــــة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  ((8/15/(1(1

تضامنية التالية):)
  KALAM SH PRIVE (: التسمية)

SNC
حي) (99 آقم) (: االجتماعي) املقر 

النهضة،)طان طان.
دآهم) (111.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دآاهم.
التعليم) مدآسة  (: الهدف)

الخصو�ضي.
ج8ران،) السعدية  (: الشركاء)
بتاآيخ) مزدادة  مغرلية،)
 JF(6911 ب.ت.و) (،1981/13/((
مزدادة) مغرلية،) السالكة بوعولتين،)
ب.ت.و) (،1988/16/1( بتاآيخ)

.SH1418((
مزدادة) مغرلية،) ج8ران،) توآية 
ب.ت.و) (،198(/11/15 بتاآيخ)

.JF3(193

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسم8ر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف):

السعدية ج8ران ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاآي) السجل 

بتاآيخ) بطانطان  االبتدائية 

1)1)/11/)))تحت آقم)5577.
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STE MACHAHID MEDIA

 SARL AU 

ICE. 002638216000021

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

شركة) تأسيس  تم  ((1(1/11/11

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE MACHAHID (: التسمية)

 MEDIA(Sarl(AU

آقم) (13 بلوك) (: االجتماعي) املقر 

16))حي تمرسيت أزآو أيت ملول.

املكتولة،) الصحافة  (: الهدف)

املرئية،املسموعة والرقمية.

 111.111 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

دآهم.

التسيير):)عبد هللا بوعسرية.

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

31)ديسم8ر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  1543 آقم) تحت  بإنزكان  التجاآي 

السجل) آقم  ((1(1/11/17 بتاآيخ)

التجاآي)1485).
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 Société STE MAAS TRANS

SARL AU 

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

ذات) تأسست شركة  (15/11/(1(1

باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE MAAS TRANS(:(التسمية

املستخدمين) نقل  (: املوضوع)

لحساب الغير.

دواآ ايت وكماآ) (: املقر االجتماعي)

الصفاء)بيوكرة واد الصفاء.

املبلغ) حدد  (: الشركة) آأسمال 

إلى)) مجزأ  دآهم  (111.111 ف)

دآهم) (1.111 فئة) 1111حصةمن 

للواحدة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

محدودة.) غير  ملدة  املعطي  فرحي 

تلتزم) البنكي،) للتوقي   بالنسبة  أما 

للسيد) الوحيد  بالتوقي   الشركة 

فرحي املعطي.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ) الحسن  هللا  على  بإنزكان 

1879.)وتم) 1)1)/7/11))تحت آقم)

التجاآي) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت آقم1545). 
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 STE M.A.N DE

CONSTRUCTION

SARL AU

بمقت�ضي عقد عرفي املؤآخ بتاآيخ)

1)1)/13/11)بتاآودانت))تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE M.A.N DE (: التسمية)
CONSTRUCTION SARL AU

محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 
باب) (78 آقم) الرملي  دآب  الخامس 

تاآغونت تاآودانت.
آأس املال):))111.111)دآهم.

املدة):)99)سنة.
املسير):)منال نيري.

او) املختلفة  االشغال  (: النشاط)
البناء)-)بي  لوازم املكتب)-)تجاآة.)

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة))
  (7/11/(1(1 بتاآودانت) االبتدائية 

تحت آقم)1)14.
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 STE LUXE SQUARE
 CONSTRUCTION

SARL
تـــــأســــــيس شــــــــــركــــــــــــة

بتاآيخ) عرفي  عقد  على  بناء)
القوانين) وض   تم  (،(1(1/11/19
محدودة) لشركة  األساسية 
 LUXE SQUARE املسؤولية)
CONSTRUCTION)ذات الخصائص)

التالية):)
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخاآج هو):
األشغال املختلفة والبناء.

مفاوض تجاآي.
املقاومة) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

امام السوق االسبوعي اقا طاطا.
املدة):)99)سنة.

 (11.111 في) حدد  (: الرأسمال)
حصة) ((111 على) مقسم  دآهم 
اجتماعية بقيمة)111)دآهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد):)
الحلو علي)111))حصة اجتماعية.
:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)
محدودة من طرف السيد الحلو علي.

االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت) ((6/11/(1(1 بتاآيخ) ( بطاطا)
السجل) في  والتسجيل  ((1/93 آقم)

التجاآي تحت آقم)617.
279 P
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LORI LAND TRANS شركة
SARL AU

تأسيس 
محرآ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بأكادير بتاآيخ)13)اكتولر)1)1))تمت)

األسا�ضي) القانون  على  املصادقة 

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية):)

 STE LORI LAND (: التسمية)

. TRANS SARL AU

الهدف):)نقل املستخدمين.

 APPT (EME ETG(:(املقر االجتماعي

 HAY ZAITOUNE BLOC E N°(47

TIKIOUINE AGADIR
آأسمال الشركة):)حدد الرأسمال)

دآهم) (111.111 مبلغ) في  االجتماعي 

حصة اجتماعية) (1111 مقسمة إلى)

من فئة)111)دآهم للواحدة في ملك):

السيد سمير آوكيس)1111)حصة)

اجتماعية.

املدة):)99)سنة.)

التسيير):)السيد سمير آوكيس.

يناير) (11 :)من) السنة االجتماعية)

إلى)31)ديسم8ر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((3/11/(1(1 بتاآيخ)

.968(9
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SOCIETE NAFAT HOLDING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
آأسمالها : 111.111 دآهم

مكتب آقم 5الطابق ) آياض السالم 

D 314 أكادير

س.ت 44833 أكادير

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بأكادير)

تأسيس) ثم  ((1(1 أكتولر) (17 في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

ابتية):

 SOCIETE NAFAT (: التسمية)
HOLDING SARL

في) واالستثماآ  اإلداآة  (: الهدف)
حافظة) إداآة  (- الشركات) آأسمال 
الشركات) في آأسمال  املالية  األوآاق 
دآاسة وإنجاز جمي  االستثماآات.) (-
-)االكتتاب والشراء)والبي  والتفاوض)
والسندات) والوحدات  ونقل األسهم 
املالية) األوآاق  جمي   عام  وبشكل 
أنشأتها جمي ) التي  للتحويل  القابلة 
االعتباآيون) األشخاص  أو  الشركات 
(- بغض النظرعن الشكل واملوضوع)
املشاآكة بكافة الوسائل ولأي شكل)
الشركات) جمي   في  األشكال  من 
أوغيرمقيمة) مقيمة  كانت  سواء)
والتي لها غرض مماثل أومرتبط وفق)
االستحواذ) النافذة-) التشريعات 
كان،عن) شكل  بأي  حصة،) على 
طريق االستحواذ أواالكتتاب أو بأي)
ملكية) نقل  وكذلك  أررى،) طريقة 
أسهم) أو  مالية  أوآاق  أي  أوتبادل 
إداآة) (- أوديون.) أوسندات  أوأسهم 
(- الحيازات.) هذه  وتطوير  ومراقبة 
إنشاء) في  املشاآكة  للشركة  يمكن 
أوتطوير أي مؤسسة مالية،)صناعية)

أوتجاآية.
آقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 
D  314 السالم) آياض  (( 5الطابق)

أكادير.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
دآهم) (111.111 (: الرأسمال)
 111 1111حصة من فئة) مقسم إلى)

دآهم.
من تبتدئ  (: االجتماعية)  السنة 

1)يناير إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.
بمقت�ضى الفصل)15)من القانون)
السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�ضي 
النفات آحال كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
والتقيد) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاآي باملحكمة التجاآية)
تحت) ((1(1 أكتولر) ((3 ألكادير يوم)

آقم)96836)و44833.
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STE MOROCCO G P L
SARL AU
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
القوانين) وض   تم  ((8/19/(1(1
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
بشريك وحيد))ذات املميزات التالية):

MOROCCO G P L(:(التسمية
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك الوحيد.
الصناعي) الت8ريد  (: الهدف)
والتجاآي)-)أعمال الصيانة،)وتركيب)
املقاول من أعمال) (- الغاز والكهرلاء)

مختلفة أو البناء.
املقر االجتماعي):)C/O)آقم)9)زنقة)

شالة حي املسيرة اكادير.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111
املمثلة) هم  دآ  (111 فئة) من  حصة 
السيد) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

اكمي السعيد.
اكمي) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  السعيد 

محددة.
اكمي) السيد  عين  (: االمضاء)
لجمي ) الوحيد  املوق   السعيد 

األعمال اإلداآية واملصرفية.
املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (((/11/(1(1 بتاآيخ) بأكادير 

آقم)96815.
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MONDIAL PERFORMANCE
شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة
آأسمالها : 111.111 دآهم

OMAINVEST املقر االجتماعي : عند
إقامة داآون 1 املحل آقم 3

الطابق األآ�ضي عماآة فونتي العليا 
بنسركاو اكادير

املؤآخ العرفي  العقد   بمقت�ضى 
تأسيس) بأكاديرتم  ((119 يوليو) (11
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):

 MONDIAL شركة) (: التسمية)

PERFORMANCE

(= استشاآة) (= مشوآة) (: الهدف)

تكوين.

عند)) (: االجتماعي) املقر 

OMAINVEST)إقامة داآون)1)املحل)

الطابق األآ�ضي عماآة فونتي) (3 آقم)

العليا بنسركاو اكادير.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

يناير) (11 :)من) السنة االجتماعية)

إلى)31)ديسم8ر.

آأس مال الشركة):)حدد آأس مال)

الشركة االجتماعي في)111.111)دآهم)

مقسمة الى)1111)حصة بقيمة)111 

دآهم لكل حصة.
امري) السيد مصطفى  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ)15)أغسطس)119))تحت آقم))
التجاآي) بالسجل  وسجل  (87558

بنفس املدينة تحت آقم)41863.
مقتطف من أجل اإلشهاآ
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 STE PETAVIT TRAVAUX
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاآيخ)) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  (17/11/(1(1

التأسي�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

 STE PETAVIT (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.TRAVAUX SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات شريك وحيد.

االشغال) في  مقاول  (: الـمـوضـــــوع)

والبناء.

دواآ املجالعة) (: الـمـقر االجـتـماعــي)

جماعة اسن اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 511.111 (: الشركـــة) آأسمـــال 

دآهم.
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محمد) السيد  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

البشيري حامل للبطاقة الوطنية آقم)

.JA 6(179

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) ( السنة)

يناير إلى)31)ديسم8ر من نفس السنة.

لدئ) القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في) بتاآودانت  االبتدائية  املحكمة 

  7131 آقم) تحت  التجاآي  السجل 

بتاآيخ)1)1)/8/11).
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 SOCIETE PATISSERIE LA

  FORTAINE

 Société(à(Responsabilité(Limitée

AU

Au(Capital(de 100.000,00 Dhs

 SIEGE(SOCIAL : AV

 AL(MOUKAWAMA(NR 93

GUELMIM

ICE : 002639001000069

تـــأسيــس شــركة 
بتاآيخ) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (،15/11/(1(1

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):

التسمية):)باتيسري الفوغتين.)

املقاومة) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

آقم)93)كلميم.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دآهم.

الهدف):)مخ8زة وحلويات.

الشــــــــــــــركاء):)

عماد العرش)1111)حصة.

املسير القانوني):)عماد العرش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بكلميم) االبتدائية 

1)1)/16/11)تحت آقم)66).

285 P

STE SINCORENA
ش.م.م. ش. و 

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (1(/19/(1(1

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد رصائصها كالتالي):)

SINCORENA(:(التسمية

نقل البضائ ) (: الهدف االجتماعي)

للغير.

شاآع) (56 آقم) (: االجتماعي) املقر 

محمد الخامس بوجدوآ.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)111.111)دآهم.

الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسيير)

ملدة غير محددة للسيد مهدي بناني)

سميرس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

ببوجدوآ في)1)1)/11/)1)تحت آقم))

.(4(4/(1(1
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R.H.T.D الشركة
تأسيس

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وض ) تم  (14/11/(1(1 تاآيخ) ب 

القوانين األساسية لشركة محدودة)

ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية):

R.H.T.D(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)

بناء/) أو  متنوعة  أعمال  الهدف 

تأجير ابالت)/)تاجر.

املقر االجتماعي):)حي شراآدة شاآع)

سالم أوالد تيمة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

املمثلة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد حسن الهاللي.

التسيير):)عين حسن الهاللي مسير)

للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1/11/(1(1 بتاآيخ) بتاآودانت 

تحت آقم)1395.
املسير
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RAI-GOU- شركة

TRANSPORT
SARL

تأسيس شركة م م 
مؤآخ)) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  (19/11/(1(1 في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

RAI-GOU-TRANSPORT SARL

تحدد آأسمال) (: آأسمال الشركة)

دآهم) (111.111 مبلغ) في  الشركة 

 111 حصة بقيمة) (1111 مقسم الى)

دآهم لكل حصة مقسمة كالتالي):

آقم) هللا،) عبد  الرايس  السيد 

 511  :  JB384567 البطاقة الوطنية)

حصة.

آقم) جام   كولحسن  السيد 

 511  :  A659683 الوطنية) البطاقة 

حصة.

أيت) تودلي  حي  (: االجتماعي) املقر 

عميرة اشتوكة أيت بها.

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

الشركة) تسيير  تحدد  (: التسيير) (

من طرف السيد الرايس عبد هللا آقم)

.JB384567(البطاقة الوطنية

القانوني) امللف  ايداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاآيخ (1831 آقم) تحت   إلنزكان 
آقم السجل التجاآي) (((/11/(1(1

.(1489
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE AHDADOUR TRANS
  SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  ((1/11/(1(1 ( في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

الشركة) تحمل  (: التسمية)

 STE AHDADOUR شركة) اسم 

.TRANSSARL AU

تحدد آأسمال) (: آأسمال الشركة))

الشركة في)111.111)دآهم مقسم الى)

دآهم لكل) (111 1111)حصة بقيمة)

حصة مملوكة لـ):

 :  JB(58848احضاضوآ عبد هللا(

1111)حصة.

املقر) تحدد  (: املقر االجتماعي))

االجتماعي للشركة في))العنوان):)زنقة)

حي تين بيوكرى اشتوكة أيت) الفداء)

باها.

الهدف االجتماعي):)تعمل الشركة)

في مجال نقل األشخاص.

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

هللا عبد  احضاضوآ  السيد  طرف 

. JB(58848

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية النزكان تحت)

آقم)1913)بتاآيخ)1)1)/13/11.
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 STE AGADIR TEX 
 ش.م.م

ذات شريك وحيد

تأسيس
في) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) واملسجل  ((1(1/11/18

تأسيس) تم  بانزكان  ((1(1/11/13

AGADIR TEX)))ش.م.م.)ذات) شركة)

شريك وحيد.
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هدفها):

رياطة))مالبس العمل.)

رياطة جمي  أنواع املالبس.

أشغال))مختلفة.
حي) (54 آقم) (: التجاآي) العنوان 

سيدي عي�ضى))بوزكاآ الجرف)))انزكان.
إلى) موزعة  (111.111 (: آأسمالها)

 111 كل حصة) قيمة  حصة  (1111

دآهم اكتتبت على الشكل ابتي):

 1111 (: السيد ايت موالي أحمد)

حصة.

)تم تعيين السيد))ايت موالي أحمد)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)

ايت) السيد  توقي   اعتماد  تم 

العقود) جمي   في  احمد  موالي 

والوثائق اإلداآية.)

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاآيخ تأسيسها النهائي.

آقم) اإليضاحي  التجاآي  السجل 

.(1467

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

اكتولر) ((1 االبتدائية بانزكان بتاآيخ)

1)1)))تحت آقم)1819.     
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STE  ADRIKAL TRAVAUX
SARL AU 

تـأسـيـس شــركة
بتأآيخ)))) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((4/18/(1(1

التاسي�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

 STE  ADRIKAL (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.TRAVAUX SARL AU

شركة ذات املسؤولية) ( (: الشكل)

املحدودة ذات شريك وحيد.

الـمـوضـــــوع):)
بي  وشراء)االت الفالحية)/)مقاول)

في االشغال والبناء.

طاوس) دواآ  (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

ايت عميرة بيوكرة.

مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)
 111.111 ( (: ( الشركـــة) آأسمـــال 

دآهم.

املستحي) السيد  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)
عبدهللا حامل للبطاقة الوطنية آقم

. JC 364518
فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) ( السنة)
يناير))إلى)31)ديسم8ر من))نفس السنة.
لقد تم التسجيل القانوني لدى) (
في) بتاآودانت  االبتدائية  املحكمة 
  (1515 السجل التجاآي تحت آقم)

بتاآيخ)1)1)/11/)) .
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STE AVENTI TRANSPORT
     S.A.R.L

أفــــــينــــتــــي تـــرونســــبوآ ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية

انشاء
بأكـادير) عرفـــي  عــقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس) ((1(1 أكتولر) (15 بتاآيخ)

شركة محدودة املسؤولية.
أفــــــــينـــــتي) شركة  ( (: االسم)

تــــرونــســبوآ ش.م.م.
هدف الشركة):)نقل املستخدمين)
البضائ ) نقل  (/ الغير) لحساب 

لحساب الغير.))))))))))))))))))))))))))))))))
بلوك) ( (- ( (19 آقم) (: ( ( مقر الشركة)
حي) (- أحمد زكرياء) زنقة  ( (- ( لكويرة)

التمديد)-)الدارلة أكـــادير.
املدة))):)محدودة في)99)سنة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مبلغ)))) في  محدد  (: الرأسمال)
 1111 الى) مقسمة  دآهم  (111.111
111)دآهم للواحدة) ( ( حصة من فئة)

مقسمة كالتالي):
عز الدين))بنجدي):)1111)حصة).

التسيير):)السيد عزالدين بنجدي))
غير) وملدة  للشركة  املسيرالوحيد 

محدودة.
الصافية) االآلاح  توزع  (: االآلاح)
على) القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
باكادير بتاآيخ)6))أكتولر)1)1))تحت)

آقم)96863 .
الخالصة والتذكير)

292 P

)مكتب التسيير،)االعالميات واملحاسبة
كاجيسكو

آقم)15)عماآة بيشا تجزئة أمنية))تيزنيت)85111

 STE ALOE TEAM
 ش.م.م. 
تأسيس

ولموجب) ((9/19/(1(1 بتاآيخ)
تأسست) (،59191 آقم) عرفي  عقد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت)
هدفها) ش.م.م  (ALOE TEAM اسم)

كالتالي):
التجميل) مستحضرات  تسويق 

الطبيعية.
العنوان التجاآي):))مركز مير اللفت)

سيدي افني).)))
دآهم)) (11.111 ( (: ( مالـــها) آأس 
 111 موزعة إلى) )عشرة االف دآهم))
دآهم) (111 ( قيمة كل حصة) ( حصة)

مائة دآهم.
تسيير الشركة))):)تم تعيين السيدة)
حنان اللوز كمسيرة وحيدة))للشركة)
كامل) إعطائها  ملدة غير محدودة م  
الصالحيات حسب القانون األسا�ضي)

للشركة.)
 99 الشركة) عمر  مدة  (: ( املـــــدة)
تاآيخ) من  سنة)) وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي).
إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)
املحكمة االبتدائية بتيزنيت آقم)716  

بتاآيخ)1)1)/11/)).
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 CENTRE DENTAIRE 
 ARAZAN

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد

وعنوان مقرها االجتماعي :  دواآ 
وجماعة اآازن قيادة الفايض - 

11)83 تاآودانت املغرب
آقم التقييد في السجل التجاآي 

7119
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1/11/14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.CENTRE DENTAIRE ARAZAN

غرض الشركة بإيجاز):

 MARCHAND D’APPAREILS

 OU DE PIECES E PROTHESES

.DENTAIRE

 DISTRIBUTION DE

 MATERIELS ET FOURNITURES

     .DENTAIRES

دواآ) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الفايض) قيادة  اآازن  وجماعة 

11)83))تاآودانت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة)) آأسمال  مبلغ 

111.111دآهم،)مقسم كالتالي):

  1111 ( (: ( ابراغ) أحمد  ( السيد)

حصة بقيمة)111))دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

دواآ) عنوانه  ابراغ  احمد  السيد 

اسكا افران كلميم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير الشركة):

دواآ) عنوانه  ابراغ  احمد  السيد 

اسكا افران كلميم)-))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتاآودانت  االبتدائية 

6)/1/11)1))تحت آقم)1418.
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STE BOULAHRI TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
بولهري) شركة  (: التسمية)

 STE BOULAHRI ش.م.م) ( أشغال)

  .TRAVAUX SARL
بلوك) ( (39 آقم) االجتماعي:) املقر 

املسيرة حي لالمريم سيدي) ( شاآع) (3

ايفني.
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الى) الشركة  تهدف  (: الهدف)
مماآسة النشاط ابتي):

أشغال البناء.
التجاآة.

بي  لوازم املكتب.
مبلغ) في  حدد  الشركة:) آأسمال 

مائة ألف دآهم))111.111))دآهم.
:)الشركة مسيرة من طرف) املسير)
السيدة محمد الهري))وذلك ملدة غير)

محدودة.
:)الشركة تأسست) مدة التأسيس)

ملدة)99)سنة.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 
بتيزنيت) االبتدائية  باملحكمة 
آقم) تحت  ((7/11/(1(1 ( بتاآيخ)

.(1(1/7((
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حسابات ادميم ش.م.م
336)شاآع املقاومة ايت ملول

الهاتف):))41114)8)15

الفاكس):)16)49)8)15

STE BOUJIM TRANS
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
وذات الشريك الوحيد 

إعالن عن تأسيس
بموجب عقد عرفي محرآ بتاآيخ)
القانون) تم وض   ((1(1 اكتولر) (19
محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):
 STE BOUJIM TRANS(:التسمية((

 .SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 
دآهم مقسمة) (511.111 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (5111 إلى)
في) كلها  وهي  للواحدة  دآاهم  (111

ملكية السيد بوجيم ابراهيم.)
مقر الشركة):)الطابق السفلي آقم)
))جماعة) )14)بلوك ب حي الدارلة)

سبت الكردان تاآودانت.

الوطني) النقل  (: الشركة) نشاط 

والدولي للبضائ  لحساب الغير.

بوجيم) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ابراهيم 

محدودة.

:)الشركة ملزمة بالتوقي ) التوقي )

بوجيم) السيد  للمسير  الوحيد 

ابراهيم.

السنة املالية):)من)11)يناير إلى)31 

ديسم8ر.

املدة):))مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت) ((1(1/11/(6 لتاآودانت يوم)

التجاآي) السجل  وآقم  (1417 آقم)

                . 7117
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STE  BENS GOODS
تـأسـيـس شــركة

بتاآيخ)) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 

القانون) وض   تم  (15/11/(1(1

التاسي�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

 STE  BENS (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.GOODS SARL AU

شركة ذات املسؤولية) ( (: الشكل)

املحدودة ذات شريك وحيد.

وتصدير) استيراد  (: الـمـوضـــــوع)

الخضر والفواكه)/)تاجر في املنتجات)

الفالحية)/)النقل الوطني والدولي.

عين) دواآ  (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

صداق جماعة سيدي بومو�ضى اوالد)

تايمة.

مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

 111.1111 ( (: ( آأسمـــال الشركـــة)

دآهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)السيد))كوآتي طاآق)

 JT آقم) الوطنية  للبطاقة  حامل 

.16(79

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) ( السنة) (

يناير))إلى)31)ديسم8ر من))نفس السنة)

لقد تم التسجيل القانوني لدى) (

في) بتاآودانت  االبتدائية  املحكمة 

  71(5 آقم) تحت  التجاآي  السجل 

بتاآيخ)1)1)/7/11) .
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STE BEN HANOUN SERVICE
SARL AU

بمقت�ضي عقد عرفي املؤآخ بتاآيخ))

تأسيس) تم  ( بانزكان) (17/11/(1(1

شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE BEN HANOUN (: التسمية)

       .SERVICE SARL AU

بدآب) ( كراج) ( (: املقر االجتماعي) (

ملوك آقم)45)مكرآ تراست انزكان.)
آأس املال)))):)111.111)دآهم.

املدة):)99)))سنة.))

الكريم)) عبد  السيد  (: املسير) (

حنون.

التنظيف- مواد  بي   (: النشاط)

تجاآة-االشغال املختلفة.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة))

 (7/11/(1(1 ( بأنزكان) االبتدائية 

تحت آقم)1878.
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STE BELAASRI SERVICE
شركة ذات الشريك الوحيد 

تأسيس
بتاآيخ عرفي  عقد   بموجب 

تم وض ) بأكادير،) ((1(1 أكتولر) (1(

القانون األسا�ضي))للشركة))املحدودة)

املسؤولية ذات الخصائص التالية):))))))))))))))))))))))))))))))))

فيس)) سير  ي  بلعسر  (: التسمية)

.STE BELAASRI SERVICE

ة) املتعـدد  األشغال  ( (: ( ( الهدف)

والـبنا)ء)))

دواآ تد واآت) (: ( ( املقر االجتماعي)

جما عة دآاآكة أ كادير.)

مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)
 1111 إلى) مقسم  دآهم  ( (111.111
كلها في ملك السيد بلعسري) ( حصة)

الحسين).
املدة):))تسعة وتسعون سنة.

من) الشركة  ستسير  (: التسيير)
السيد) الوحيد  الشريك  طرف 
بلعسري الحسين))ملدة غير محدود ة.)
بكتابة) ( القانوني) اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
  (1(1 ))أكتولر) ( بتاآيخ) ( باكادير)

تحت آقم)1)968.
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مكتب التسيير،)االعالميات واملحاسبة)

كاجيسكو
آقم)15)تجزئة أمنية عماآة بيشا))تيزنيت)85111

STE BAVAUX
ش.م.م. 

إعالن بتأسيس  
ولموجب) (11/11/(1(1 بتاآيخ)
تأسست) (،59551 آقم) عرفي  عقد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت)
اسم)BAVAUX))ش.م.م هدفها كالتالي):
األشغال املختلفة الخاصة بالبنية)

التحتية.
العنوان التجاآي):))الحي الصناعي)

سيدي افني).)))
دآهم)) (111.111 (: ( مالـــها) آأس 
 1111 موزعة إلى) )مائة ألف دآهم))
)111)دآهم)) )قيمة كل حصة) حصة)

مائة دآهم.
:)تم تعيين السيد) ( تسيير الشركة)
ملدة) للشركة  ( كمسير) بهوش  عماآ 
كامل) إعطائه  م   محدودة  غير 
الصالحيات حسب القانون األسا�ضي)

للشركة.)
 99 الشركة) عمر  مدة  (: املـــــدة)
تاآيخ) من  سنة)) وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي).
إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)
املحكمة االبتدائية بتيزنيت آقم)711              

بتاآيخ)1)1)/19/11.
300 P
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 STE CHEIKH DELTA
SNC

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (

شركة) تأسيس  تم  ( (19/11/(1(1

تضامنية التالية):)

  STE CHEIKH DELTA (: التسمية)

.SNC

املقر االجتماعي):)شاآع الفتح الحي)

الجديد،)طانطان.

111.111دآهم) ( (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111,11)دآهم.

: الهدف)

مدآسة التعليم الخصو�ضي.

الشركاء):

مغربي،) حفظي،) الشيخ  محمد 

1996/16/19،)ب.ت.و) مزداد بتاآيخ)

.JF53(4(

مزدادة) مغرلية،) امليزاز،) فاطمة 

ب.ت.و) (،198(/1(/16 بتاآيخ)

.JF31866

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف):

غير) ملدة  حفظي  الشيخ  محمد 

محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاآي)

بتاآيخ) بطانطان  االبتدائية 

1)1)/7/11)))تحت آقم)5581.
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 STE CHARIF AGRO

ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد 

تأسيس
القانون) صياغة  بمقت�ضى 

األسا�ضي لشركة املسؤولية املحدودة)

بشريك واحد))في1)1)/11/18)األتية)

رصوصيتها):

 STE CHARIF AGRO(:(التسمية-

 .ELEVAGE

األهداف):)

 IMPORT ET EXPORT DES

.PRODUIT S AGRICOLES

املقر االجتماعي):)دواآ تسيال ماسة)

بلفاع))ماسة.

دآهم حصة) (111.111 آأس مال)

اجتماعية))بقيمة)111)دآهم للواحدة)

وموزعة جميعها))على الشكل التالي):

((: الشريف) محمد  السيد  السيد 

حصة))1111)أي)111.111)دآهم.

ملدة غير محدودة يسير) (: التسيير)

ويدير املؤسسة الشريف محمد.

سنة ابتدءا من تاآيخ) (99 (: املدة)

األسا�ضي) القانون  على  املصادقة 

االجتماعية) والسنة  للمؤسسة 

تصادف السنة امليالدية).

األآلاح) (: املحاسبية) النتيجة 

صالحية تعيينها باقتراح من الشريك)

الوحيد وكذلك الخساآة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) انزكان  باملحكمة  الضبط 

1)1)/19/18)تحت آقم)1315.
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 STE  CENTRE PRIVE

 AMAWAL ACADEMY

 SARL AU 

بتاآيخ) عرفي  عقد  على  بناء) (-I

القوانين) وض   تم  (,17/19/(1(1

محدودة) لشركة  األساسية 

 CENTRE بشريك وحيد) املسؤولية،)

PRIVE AMAWAL ACADEMY))ذات)

الخصائص التالية):)

الهدف):)أهداف الشركة الرئيسية)

هي):

للتكوينات) رصو�ضي  مركز  (

ودآوس الدعم والتقوية.

تجزئة) (797 آقم) املقر االجتماعي):)

القدس كلميم.

املدة):))99)سنة.

 111.111 في) حدد  الرأسمال):)

حصة) (1111 على) مقسم  دآهم 

اجتماعية بقيمة)111)دآهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد)):)

حصة) ( (1111 ( (: املهداوي عي�ضى)

اجتماعية.

تسير الشركة وملدة غير) التسيير):)

املهداوي) السيد  محدودة من طرف 

عي�ضى.

آقم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 

3))))والتسجيل في السجل التجاآي)

تحت آقم)3185))باملحكمة االبتدائية)

بكلميم))بتاآيخ)1)1)/16/19. 
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 CENTRE FORMATION 

 AGORA PRIVE
ش.م.م

ذات شريك وحيد

تأسيس
في) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) واملسجل  ((1(1/19/14

تأسيس) تم  بانزكان  ((1(1/19/(9

 CENTRE FORMATION شركة)

AGORA PRIVE)ش.م.م.)ذات شريك)

وحيد.

هدفها):

الدعم البيداغوجي والتكوين.)

)تنظيم انشطة مدآسية.

التكوينات املهنية.)

موالي) شاآع  (: التجاآي) العنوان 

علي الشريف انزكان.

موزعة إلى) ( (111.111 (: آأسمالها)

 111 كل حصة) قيمة  حصة  (1111

دآهم اكتتبت على الشكل ابتي):

 1111 (: ادآيس) بهوش  السيد 

حصة.

ادآيس) بهوش  ( السيد) تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)

بهوش) السيد  توقي   اعتماد  تم 

والوثائق) العقود  جمي   في  ادآيس 

اإلداآية.)

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاآيخ تأسيسها النهائي.

آقم) اإليضاحي  التجاآي  السجل 

.(1469

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 االبتدائية بانزكان بتاآيخ)

1)1)))تحت آقم)1811.     
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شــركة إكزاكتيست
 ش.م.م. ش.و

 SOCIETE(EXACTEST. sarl 
آأس مالها : 111.111 دآهم

توطين في : الطابق األول، آقم 96 
تجزئة  أيت ماتن أيت ملول

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد

إعالن عن تأسيس
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

1)1)،)تم إحداث) 19)أكتولر) بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

الشريك) ذات  ( املحدودة) املسؤولية 

للعقد،) املوق   طرف  من  الوحيد 

رصائصها كالتالي):

 STE(التسمية):)شركة إكزاكتيست

. EXACTEST

(: في) توطين  (: اإلجتماعي) املقر 
أيت) ( تجزئة) (96 آقم) الطابق األول،)

ماتن أيت ملول.)

مكتب) (: اإلجتماعي) الهدف 

الدآاسات،)مخت8ر التحاليل واملراقبة.

 BUREAU D’ETUDE

.D’ANALYSE ET DE CONTROL
(: في) حدد  الشركة  مال  آأس 

ألف) إلى  مقسم  دآهم  (111.111

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها):

 1111 (: آشيد) بوهدون  السيد 

حصة.
بوهدون) السيد  عين  (: التسيير)
آشيد مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر.
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لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاآيخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

 -  187( آقم) تحت  1)1)/7/11)م 

السجل التجاآي):)1535).
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 Société EQUIPEMENT

 BARAKAT
sarL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 وذات الشريك ألوحيد

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : محج إلوفاء بلوك 

5) آقم 13 تيللة أكادير

بتاآيخ) املحرآ  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  (17/19/(1(1

ألشريك) وذات  املسؤولية  محدودة 

ألوحيد تحتوي على امليزات التالية):

 Société (: التسمية)

 EQUIPEMENT( BARAKAT( ( sarL

.AU

إلوفاء) محج  (: االجتماعي) املقر 

بلوك)5))آقم)13)تيللة أكادير.

الرأسمال:)111.111)دآهم.

النشاط التجاآي):)

للمقاهي) تجهيزات  جمي   بي  

والفنادق واملطاعم.)

من) باملائة  (5 يقتط ) (: الرلح)

األآلاح الصافية من أجل االحتياطي)

القانوني.

تم تعيين السيد بركات) (: التسيير)

الحسن كمسير لشركة.

السنة االجتماعية):))من فاتح يناير)

الى غاية)31)من ديسم8ر.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاآي.

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

الضبط) كتابة  مصلحة  لدى 

بتاآيخ) بأكادير  التجاآية  باملحكمة 

1)1)/13/11تحت آقم)96668.
بمثابة مقتطف وليان
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املركز الجهــوي للخدمـــات ش م م

تيزنيت

الهاتف):)4.11).8.61).15

STE ELGUE PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الجم ) محضر  على  بناء)

بتاآيخ) املنعقد  التأسي�ضي  العام 

تأسست شركة ذات) ( (13/11/(1(1

باالعتباآات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)

ELGUE PLATRE :)شركة) )االسم)

ذات املسؤولية املحدودة.

جماعة) امرزكان  دواآ  (: العنوان)

املعدآ الكبير تيزنيت.

الهدف):)))مقاول جباص.

العمليات) كل  عامة  ولصفة 

املالية) التجاآية،) السياحية،)

واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي)

وتطوآ نشاط الشركة املذكوآة أعاله.

 99( :)تسعة و تسعون سنة) املدة)

سنة).
آأسمال الشركة هو) (: آأس املــال)

دآهم)) (111.111( دآهم) ألف  مائة 

حصة) ((1111( ألف) إلى  مقسمة 

بقيمة مائة))111))دآهم لكل حصة.

الكمر) السيد  تعيين  (: التسيير)

فاآس))مسيرا))للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

آقم) تحت  ((6/11/(1(1 بتاآيخ)

. 719/(1(1
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STE ECLICKO
إعالن عن تأسيس

)بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

القوانين) وض   تم  (16/11/(1(1

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية):

.STE ECLICKO((:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)

تكنولوجيا) تطوير  (: الهدف)

املعلومات)/)وكالة االتصاالت/)تقديم)

الخدمات.

املقر االجتماعي):)آقم)9)شاآع شاله)

حي املسيرة أكادير.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

املمثلة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد محمد بال).

مسير) ( عين محمد بال) (: التسيير)

للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (13/11/(1(1 بتاآيخ) بأكادير 

آقم)96948.
املسير))
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STE COPONO BERNARD

 SARL

آأسمالها : 111.111دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 77 فيراي 

أيت ملول أدمين أيت ملول

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وض ) تم  بأكادير  ((8/19/(1(1

محدودة) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):)

 STE COPONO (: االسم)

 .BERNARD SARL

هدف اللشركة):)بي  وشراء)أجزاء)

السياآات املستعملة.)

77)فيراي أيت) :)آقم) مقر الشركة)

ملول أدمين أيت ملول.

 111.111 في) محدد  (: الرأسمال)

من) حصة  (1111 الى) مقسم  دآهم 

دآهم للحصة الواحدة تم) (111 فئة)

مراد) عبدالحق  السيد  بين  اكتتابها 

511)حصة))و السيد حسن مراد)511 

حصة.

السيد)) تعيين  تم  (: التسيير)

عبدالحق مراد كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة م  اعطائه حق االمضاء)

لالمضاء) بالنسبة  واملشترك  األداآي 

البنكي.

%5))لتكوين) األآلاح):)يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا).)

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((8/11/(1(1 بتاآيخ) النزكان 
آقم)1889.  
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SOCIETE GEN DOREE
  SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بتاآيخ) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (16/11/(1(1

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):)))))))))

 STE GEN DOREE ( (: التسمية)

.SARL AU

سيدي) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

محمد بن عبد هللا زنقة بيرالحلو آقم)

)1)سيدي افني.))

دآهم) (111.111 (: الرأسمــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دآهم.

األشغال) في  مقاول  (: الهـــــــــــــــدف)

(- مفاوض تجاآي) (- املختلفة والبناء)

التصدير واالستيراد.)

السيد آشيد افنكيش،) (: الشركاء)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
: EB131764(((آقم

1111حصة.)))

آشيد) السيد  تعيين  التسيير:)

للشركة،) وحيد  كمسير  افنكيش 

الوحيد) اإلمضاء) اعتماد  وسيتم 

املتعلقة) للوثائق  بالنسبة  للمسير 

باإلداآات العمومية وشبه العمومية)

واإلداآات املالية.)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتيزنيت  االبتدائية 

1)1)/7/11))تحت آقم)1)7.       
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مكتـــب حسابــات اكادير فيسك))ش.)م.م.

هاتف/)فاكس):15 8-47-57)-8)   

 STE GHILAL 

ش.م.م

بتاآيخ)) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) وض   تم  ((1/17/(1(1

األسا�ضي للشركة ذات امليزات التالية):

االسم):))شركة))GHILAL)ش.م.م.

املستخدمين) نقل  (: الهدف)

لحساب الغير).)

تمعايت) دواآ  (: االجتماعي) املقر 

الدآاآكة أكادير.

))سنة ابتداء)من تاآيخ) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  ( (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  دآهم  (111.111 مبلغ)

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

تكتب كالتالي):

محمد مزوز):))111.111)دآهم.

تبتدئ من فاتح) ( (: السنة املالية)

كل) من  ديسم8ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة ما عدا السنة األولى من تاآيخ)

التأسيس إلى غاية)31)ديسم8ر.)

الشركة) بتسيير  يقوم  ( (: التسيير)

وملدة غير محددة السيد))محمد مزوز.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجاآية باكادير بتاآيخ)1)1)/4/18) 

تحت آقم))95546.

 GHILAL SARL شركة) سجلت 

تحت) بأكادير  التجاآي  بالسجل  (AU

آقم)43911)بتاآيخ)4)/1/18)1).
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شركة مغيلة للنقل
م.م.م.ش.و

تأسيس شركة
في)) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  ((1(1/11/(3

مغيلة للنقل).م.م.)م.)ش.و.
هدفها):

)نقل األشخاص للغير.
العنوان):)شاآع عالل بن عبد هللا)
حي التومة بيوكرة اشتوكة آيت باها.

آأسمالها:)111.111)دآهم موزعة)
إلى)1111)حصة قيمة كل حصة)111 

دآهم.
عبد) الحروآي  السيد  تعيين  تم 
ملدة) للشركة  واملوق   كمسير  العزيز 

غير محدودة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاآيخ تأسيسها النهائي.
آقم) اإليضاحي  التجاآي  السجل 

. (1577
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نوفم8ر)) (4 بتاآيخ) ألنزكان  اإلبتدائية 

1)1))تحت آقم)1917.    
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STE LAMANTTE LINE
شركة دات مسؤولية محدودة

تأسيس
طبقا للعقد املؤآخ)1)1)/1/11) 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

بالخصائص التالية):
.STE LAMANTTE LINE(:((االسم

الهدف):)ردمة توزي  الطرود.
آأسمال املجموع):))111.111دآهم.
محمد) سالمي  السيد  (: التسيير)

سعيد والسيدة نادية مستكفي.
املقر االجتماعي):)عماآة)37)شقة)) 

جيت سكن بنسركاو أكادير.))
املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاآي باملحكمة التجاآية)
 3 بتاآيخ) ((683 آقم) تحت  بأكادير 

نوفم8ر)1)1).
313 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 TEL :1673(19431-

STE ISFA  TRANS
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

وض ) تم  ((1(1 أكتولر) (1( بأكادير)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

   STE ISFA  TRANS (: التسمية)

.S.A.R.L

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أررى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

ودوليا) وطنيا  البضائ   نقل 

لحساب الغير))

اوجعا) احمد  حي  (: الشركة) مقر 

اغروض بنسركاو اكادير.

 99 املدة:)حددت مدة الشركة في)

سنة ابتداء)من تاآيخ تكوينها النهائي.

آأسمال) يبلغ  (: الشركة) آأسمال 

 111111 دآهم) ألف  مائة  الشركة 

ذات) حصة  ألف  إلى  مقسم 

للحصة) كقيمة  دآهم  (111 مائة)

القيمة) ومدفوعة  الواحدة،مكتتبة 

كليا ومخصصة للشريك ابتي):

 1111 وهتيت) فاطمة  السيد 

حصة

السنة املالية:)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)دجن8ر).

السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

فاطمة وهتيت ملدة غير محدودة)

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 96935 تحت عدد) ((1(1 نوفم8ر) ((

تحت) التجاآي  بالسجل  واملسجلة 

آقم)3)449.
للخالصة والبيان

املسير

314 P

مكتب حسابات شحودي

زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة بايتملول،)

86151)بايت ملول،)املغرب

SOCIETE INES Y HENOS

SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي :دواآ 

الخميس القليعة  بايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك الوحيد

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1563

في) مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

5)من اكتولر1)1))تم إعداد القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  االقتضاء)

 SOCIETE INES Y HENOS SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):

الفواكه) واالستيراد  التصدير 

والخضر.

دواآ) االجتماعي:) املقر  عنوان 

الخميس القليعة))بايت ملول))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:)السيدالحسين)

بقيمة) 1111حصة  (: الزاهيري)

111دآهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

السيدالحسين) ومواطن:) وصفات 

الزاهيري.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

السيد) الشركة  مسيري  ومواطن 

الحسين الزاهيري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (( بتاآيخ) بانزكان  االبتدائية 

1)1))تحت آقم)1896.

315 P

NEMA CONSULTANCY
  SARL

تـأسـيـس شــركة
بتاآيخ) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((1(1 يوليو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�ضي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:

 NEMA (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.CONSULTANCY SARL
زنقة) (3 آقم) (: ( الـمـقر االجـتـماعــي)

الخنساء)حي الدارلة اكادير.))

ردمات) ( تقديم) (: الـمـوضـــــوع)

االعمال) التسويقية،) االستشاآات 

واالداآة.

مــــــدة الشركــــــة))):)))99))سنة.)
آأسمـــال الشركـــة))):)111.111.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر)):)))العربي زهير

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاآيخ) (95(6( آقم) تحت   باكادير 
سجلها) آقم  ( ((1(1 أغسطس) (11

التجاآي هو)43797.

316 P

DIVERMASS
Sarl

آأسمالها 111 111 دآهم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
املحدودة

موق ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

اكتولر1)1)  (19 بتاآيخ) بتاآودانت 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية):)

 DIVERMASS(Sarl.(التسمية

املوضوع:)موضوع الشركة هو:

أشغال متنوعة أو أعمال بناء)؛

تركيب معدات الفالحية)؛

نقل البضائ  لفائدة الغير.

في) محدد  االجتماعي:) آأسمال 

 1111 إلى) موزع  دآهم  (111.111

دآهم) (111 بفئة) اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها.)

السفلي) الطابق  االجتماعي:) املقر 

السطاح)) النجاح  تجزئة  (166 آقم)

تاآودانت.

 99 املدة:)مدة الشركة محددة في)

في) تاآيخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجاآي.

الشركة مسيرة) ستكون  التسيير:)

طرف:السيد) من  محددة  غير  وملدة 

املا�ضي السعيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (1(1 اكتولر) ((8 بتاآيخ) بتاآودانت 

السجل) )آقم  (14(( آقم) تحت 

التجاآي)9)71)تاآودانت).

مختصر لغاية النشر

317 P

SERENITY IMO
إعالن عن تأسيس شركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

حرآت) بأكادير)) ((1(1 )1اكتولر)

املسؤولية) محدودة  شركة  قوانين 

رصائصها كالتالي):

.SERENITY IMO(:(اسم شركة

الهدف):)كراء)البنايات.

 4 آقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

وافقاوي) مسعود  شاآع  (1  الطابق)

آقم)8)حي السالم اكادير.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ)111.111)دآهم.

وتوزي ) ببي   يقوم  (: التسيير)

املنتجات الصيدالنية السيدة:)عفاف)

التدالوي.

اإليداع) تم  (: االيداع القانوني)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجاآية بأكادير بتاآيخ)3)نون8ر)1)1) 

تحت آقم)96951.

318 P

STE EZEL FRUIT
SARL AU

بمقت�ضي عقد عرفي املؤآخ بتاآيخ))

9)أكتولر)1)1))بايت ملول))تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE EZEL FRUIT (: التسمية)

       SARL AU

 73 آقم) كراج  (: االجتماعي) املقر  (

شاآع املسيرة تمزاآت ايت ملول.

.DHS 111.111((:(آأس املال

)املدة):)99)سنة.

)املسير))):))حسن امين.)

)النشاط)):)التجاآة في جمي  انواع))

الفواكه الجافة و القطاني والتوابل-)

االستيراد والتصدير.)

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة))

  (1(1 نوفم8ر) (( بأنزكان) االبتدائية 

تحت آقم)1911 .

319 P

شركة البوشغي أدوميسيل
شركة محدودة املسؤولية

ICE : 002609974000038 

TP : 55001802 - IF : 45970407 

RC : 44769 

في محرآ  عرفي  سند  على   بناء)

بأكادير تم تأسيس) ((1(1 سبتم8ر) (7

حسب) املسؤولية  محدودة  لشركة 

البيانات التالية):

البوشغي) شركة  (: التسمية)

أدوميسيل شركة محدودة املسؤولية.

اللحوم) توزي   (: الشركة) أهداف 

الطازجة.

املقر االجتماعي):)عماآة آقم)1)آقم)

158)وفاق بنسركاو أكادير.

املدة):)99)سنة.

املشاآكون) ساهم  (: املساهمة)

دآهم كرأسمال) (111.111 بما قدآه)

حصة ب) (1111 إلى) الشركة مقسم 

111)دآهم للواحدة على الشكل التالي):

 811 (: السيد رلوفي عبد الكريم)

حصة.

السيد رلوفي نسيم):)11))حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: اإلداآة)

رلوفي) والسيد  الكريم  عبد  رلوفي 

غير) ملدة  مشتركة  بإداآة  نسيم 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم8ر.

اإليداع):)لقد تم اإليداع القانوني)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاآيخ (96768 آقم) تحت   بأكادير 

1))أكتولر)1)1).
الخالصة والبيان

320 P

أكماييت ش.م.م.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبقا للعقد املؤآخ في)1))سبتم8ر)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

املسؤولية بالخصائص التالية):

اإلسم):)أكماييت ش.م.م.

أعمال نجاآة األليمنيوم) (: الهدف)

والتركيب.

 111.111 (: املجموعة) آأسمال 

دآهم.

وهاب) أيوب  السيد  (: التسيير)

والسيد حفيظ لعتابي.

املقر االجتماعي):)إقامة أنير،)عماآة)

الحضرية) الجماعة  (،316 شقة) (،3

الدشيرة الجهادية إقليم إنزكان ايت)

ملول.

املدة):)99)سنة.
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بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي باملحكمة االبتدائية بانزكان)

أكتولر) ((1 بتاآيخ) (18(1 آقم) تحت 

.(1(1

321 P

اكسيلون ترا

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد 

وعنوان مقرها االجتماعي مركز 

تالوين تاآودانت - 11)83 تاآودانت 

املغرب

آقم التقييد في السجل 

التجاآي1)71   

في) مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

1)1))تم إعداد القانون) 8))سبتم8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الواحد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  االقتضاء)

اكسيلون ترا.

غرض الشركة بإيجاز):

البضائ  لحساب) نقل  في  مقاول 

الغير.

مركز) االجتماعي  املقر  عنوان 

تالوين تاآودانت)-)11)83))تاآودانت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( ( مبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،)مقسم كالتالي):)

السيد))حمزة اودال):)1111))حصة)

بقيمة)111))دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن الشركاء):

اودال)) حمزة  ( السيد) السيد 

تاآودانت) تالوين  املركز  حي  عنوانه 

-)))املغرب.

-االسم شخ�ضي والعائلي ومواطن)

مسير الشركة:

اودال)) حمزة  ( السيد) السيد 

تاآودانت) تالوين  املركز  حي  عنوانه 

-)))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاآودانت بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1419 .

322 P

اسيان سوس ترنس
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد 

سبتم8ر) (9 طبقا للعقد املؤآخ في)

تم تأسيس شركة املسؤولية)) ((1(1

محدودة)))بالخصائص التالية):))

االسم):)اسيان سوس ترنس.)

لحساب) البضائ   نقل  (: الهدف)

الغير)
 111.111 (: املجموعة) آأسمال 

دآهم.

املسير:)املهدي حاآث.
 11 8)آقم) بلوك) ( املقر االجتماعي:)

ممر)3)حي السالم ايت ملول.

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)

بتاآيخ) ((1373 آقم) تحت   إلنزكان 

6)أكتولر)1)1).

323 P

بوسيف.ترانس
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة) ((1(1 أكتولر) (14

ذات املسؤولية املحدودة التالية):

التسمية):)بوسيف ترانس ش.م.م.

لحساب) البضائ   نقل  (: الهدف)

الغير.

حي) (3 بلوك) (: االجتماعي) املقر 

العطاآ القليعة ايت ملول.

سنة ابتدءا من تاآيخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

الشركاء):

الحبيب معطلة))1111)حصة.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الحبيب معطلة.))

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)دجن8ر من كل سنة.

من اإلآلاح) (5% ( تخصم) (: األآلاح)

لتكوين االحتياط القانوني.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان)

أكتولر) ((3 بتاآيخ) (1853 آقم) تحت 

.(1(1

323P مكرر

افيكا ترانس
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 

1)1))تم تأسيس شركة) 5))سبتم8ر)

ذات املسؤولية املحدودة التالية):

التسمية):)افيكا ترانس ش.م.م

الهدف):)

نقل البضائ  لحساب الغ8ر.

حي) (7 بلوك) (: االجتماعي) املقر 

الخزانت ملزاآ ايت ملول.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

الشركاء):

نوآ الدين الزآك))1111)حصة.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.

التسيير))تسير الشركة من طرف).)

السيد الزآك نو الدين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)دجن8ر من كل سنة.

من اإلآلاح) (5% ( تخصم) (: األآلاح)

لتكوين االحتياط القانوني.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان)
تحت آقم)1788)بتاآيخ)16)أكتولر)1)1).
324 P

شركة اكوزال ترافو
ش.م.م.              

تجزئة االمام آقم 19 حي الهنا دآاآكة 
اكادير

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
تم إحداث القانون) ((1(1 أكتولر) (6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة رصائصها كالتالي):
ترافو) اكوزال  شركة  االسم:)

ش.م.م.
او) متنوعة  اعمال  (: املوضوع)

(((((( ( اشغال البناء.)
مقر الشركة:)تجزئة االمام آقم)19 

حي الهنا دآاآكة اكادير.
)مدة الشركة):)99)سنة ابتدء)من)

يوم تأسيسها.
آأسمالها):)حدد في مائة الف دآهم)
قيمة كل) حصة،) (1111 مقسمة إلى)
111)دآهم و موزعة على) واحدة منها)

الطريقة التالية):
 1111 اكزال:) محماد  السيد 

حصة.
عين) ( (: الشركة) وإداآة  تسيير  (
وحيدا) مسيرا  اكزال  محماد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
باكادير) التجاآية  باملحكمة  القانوني 
السجل) (96848/(1(1 ( آقم) تحت 

التجاآي)44849 .
325 P

ICE11(6138961111(1

STE AIT MOUH TRANS
SARL AU
تأسيس

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 شتن8ر) (1 بتاآيخ) بتيزنيت 
وض  قانون أسا�ضي لشركة محدودة)
الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية):
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 STE AIT MOUH (: التسمية)

.TRANS

نقل) مقاول  ( االجتماعي:) الهدف 

البضائ  ع8ر السياآات حمولتها أقل)

من)15)طن./)النقل الجماعي.

 111.111 في) حدد  املال:) آأس 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقسمة 

فئة)111)دآهم موزعة كالتالي:

 1111 موساوي) املدني  السيد 

حصة.

من تاآيخ) )سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

اررازن) دواآ  االجتماعي:) املقر 

منطقة تيرمسان جماعة انزي اقليم)

تيزنيت.

املسيرون:)السيد املدني موساوي)

مسيرون للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

بتاآيخ) (669/(1(1 آقم)  تحت 

17)سبتم8ر)1)1).   
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مكتـــب حسابــات اكادير فيسك))ش.)م.م.

الهاتف/)الفاكس:)15 8-47-57)-8) 

 AGADIR FISC 

  SARL

بمقتضـى الجم  العام االستثنائي)

لشركة)) ((1(1 أكتولر) ((( في) املؤآخ 

AGADIR FISC SARL))تقرآ ما يلي):

بي  حصص):

51)حصة للسيد احمد موحتاين))

لفائدة السيد لحسن عشعاش.

التسير:)االبقاء)على السيد لحسن)

عشعاش شريك ومسيرا وحيد للشركة.

من القانون) (7 و) (6 تغيير الفقرات)

االسا�ضي للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية باكادير،)في)6))أكتولر)1)1) 

تحت آقم)96849.
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 CLUB DE NATATION ET

FITNESS KASTALANI
ش.ذ.م.م.

مقر التصفية : بلوك 13 مكرآ 

سيدي محمد أكادير

السجل التجاآي آقم : 33967

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

الشركاء) قرآ  ((1(1 أغسطس) (18

الودية) التصفية  مسطرة  قفل 

 CLUB DE NATATION ET لشركة)

FITNESS KASTALANI)ش.ذ.م.م.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ)

.96811
املصفي)
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.8(.46.(5 / FIX :

15.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE LAVAL TOUR
بتاآيخ) ( عرفي) عقد   بمقت�ضى 

3))أكتولر)1)1)،)تم إقراآ ما يلي):

التصفية املسبقة للشركة.

بيعزا) لحسن  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

للشركة) االجتماعي  املقر  ارتياآ 

كمقر للتصفية.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) بأكادير  التجاآية 

1)1)))تحت آقم96877.
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شركة يان موطو
شركة محدودة املسؤولية

عام) جم   محضر  بموجب 

 (1(1 أكتولر) (14 بتاآيخ) استثنائي 
تقرآ) (YAN MOTO SARL لشركة)

مايلي):

حل الشركة.

استقالة املسير.

الحداتي) صالح  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

لدى) بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة التجاآية ألكادير تحت آقم)

)9678)بتاآيخ)1))أكتولر)1)1).
للخالصة والبيان
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  SOUSS FRITES 
حــــــل مسبق للشركة

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 SOUSS FRITES ( االستثنائي لشركة)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) ((( املنعقد يوم)

ما يلي):))))))))))

 SOUSS لشركة) املسبق  الحل 

التصفية) مقر  تحديد  وتم  (FRITES
هو املقر االجتماعي:)زنقة)4)5)بوزكاآ)

ميلود) السيد  عين  و  انزكان  الجرف 

العماآي مصف للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

تحت آقم)1868)يوم)7))أكتولر)1)1).

331 P

TIWIRIT PRODUCTION
SARL AU

إعـــالن قانــوني

املؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضي 

بتاآيخ))7)أكتولر)1)1))بانزكان قرآت))

الجمعية العامة االستثنائية لشركة

 TIWIRIT PRODUCTION SARL

AU)ما يلي):))))

اإلنهاء)املبكر للشركة.))

يامنة) السيدة  (: املصفي) تعيين 

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  بوتاملت 
. JB1(1159(((آقم

الغياتن) حي  (: التصفية) عنوان 
زنقة)811)آقم)4)الدشيرة انزكان.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)

االبتدائية بانزكان في)1))أكتولر)1)1) 

تحت آقم)3)18 .
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مكتب حسابات شحودي

زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت)

ملول،)86151،)ايت ملول املغرب

STE PROD MAROC MEDIA
SARL 

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 11 

الطابق آقم 11 املجم  اإلداآي اوالد 

تايمة 83335 اوالد تايمة املغرب

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

5979

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STE PROD MAROC الشريك)

آأسمالها) مبلغ  (MEDIA SARL

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

االجتماعي الشقة)11)الطابق آقم)11 

 83335 تايمة) اوالد  اإلداآي  املجم  

اوالد تايمة املغرب نتيجة ل:)مردودية)

ب) التصفية  مقر  وحدد  كافية.) غير 

املجم ) (11 آقم) الطابق  (11 الشقة)

اوالد) (83335 تايمة) اوالد  اإلداآي 

تايمة املغرب.

وعين:

املنوني آلي  وعنوانه)ا)) السيد)ة))

املجم ) (11 آقم) الطابق  (11 الشقة)

اوالد) (83335 تايمة) اوالد  اإلداآي 

تايمة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

 11 الشقة) بالتصفية:) املتعلقة 

11)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)

83335)اوالد تايمة) تايمة اوالد تايمة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتاآودانت   االبتدائية 

7))أكتولر)1)1))تحت آقم)1419.
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عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15540

مكتب حسابات شحودي

زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت ملول)

،)86151،)ايت ملول املغرب

 STE RAMA HORIZON

 POUR LE MANAGEMENT

DE LA CREATIVITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : الطابق 

آقم 11 قيساآية النيل شاآع محمد 

الخامس اوالد تايمة - 83335 اوالد 

تايمة املغرب

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.5385

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)18)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

 STE RAMA HORIZON POUR

 LE MANAGEMENT DE LA

شركة ذات مسؤولية) (CREATIVITE

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 

الطابق) االجتماعي  مقرها  وعنوان 

قيساآية النيل شاآع محمد) (11 آقم)

اوالد) (83335 (- الخامس اوالد تايمة)

غير) ملردودية  نتيجة  املغرب.) تايمة 

آلي ) املنوني  السيد)ة)) وعين:) كافية.)

قيساآية) (11 الطابق آقم) وعنوانه)ا))

اوالد) الخامس  محمد  شاآع  النيل 

املغرب.) تايمة  اوالد  (83335 تايمة)

كمصفي))ة))للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي الطابق) ((1(1 أكتولر) (18 بتاآيخ)

قيساآية النيل شاآع محمد) (11 آقم)

83335-اوالد) تايمة) اوالد  الخامس 

تايمة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتاآودانت   االبتدائية 

6))أكتولر)1)1))تحت آقم)1411.
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مكتب حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت ملول)

،)86151،)ايت ملول املغرب

 STE RAMA HORIZON

 POUR LE MANAGEMENT

DE LA CREATIVITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها االجتماعي الطابق 

آقم 11 قيساآية النيل شاآع محمد 

الخامس اوالد تايمة اوالد تايمة 

83335 اوالد تايمة املغرب

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

5385

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

 (1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرآ 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

 STE RAMA HORIZON POUR

 LE MANAGEMENT DE LA

آأسمالها) مبلغ  (CREATIVITE

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

قيساآية) (11 االجتماعي الطابق آقم)

اوالد) الخامس  محمد  شاآع  النيل 

83335)اوالد تايمة) تايمة اوالد تايمة)

املغرب نتيجة ل):)مردودية غير كافية).

الطابق) ب  التصفية  مقر  وحدد 

قيساآية النيل شاآع محمد) (11 آقم)

تايمة) اوالد  تايمة  اوالد  الخامس 

83351)اوالد تايمة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))املنوني آلي  و عنوانه)ا))

11)قيساآية النيل شاآع) الطابق آقم)

 83351 محمد الخامس اوالد تايمة)

)ة)) كمصفي) املغرب  تايمة  اوالد 

للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

 11 الطابق آقم) (: املتعلقة بالتصفية)

قيساآية النيل شاآع محمد الخامس)

اوالد تايمة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاآودانت بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1411.
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مكتب حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت)

ملول،)86151،)ايت ملول املغرب

STE RM SOLUTION
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها االجتماعي الطابق 
آقم الشقة )1 الطابق آقم 11 
املجم  اإلداآي اوالد تايمة اوالد 
تايمة 83335 اوالد تايمة املغرب

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

6141
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
تقرآ) ((1(1 شتن8ر) ((7 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE RM SOLUTION الشريك)
111.111)دآهم) SARLمبلغ آأسمالها)
الطابق) االجتماعي  مقرها  وعنوان 
 11 آقم) الطابق  (1( الشقة) آقم 
املجم  اإلداآي اوالد تايمة اوالد تايمة)
83335)اوالد تايمة املغرب نتيجة ل):)

مردودية غير كافية).
الطابق) ب  التصفية  مقر  وحدد 
 11 آقم) الطابق  (1( الشقة) آقم 
املجم  اإلداآي اوالد تايمة اوالد تايمة)

83335)اوالد تايمة املغرب.)
وعين:

املنوني آلي  وعنوانه)ا)) السيد)ة))
الطابق آقم) (1( الطابق آقم الشقة)
املجم  اإلداآي اوالد تايمة اوالد) (11
املغرب) تايمة  اوالد  (83335 تايمة)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
آقم) الطابق  بالتصفية:) املتعلقة 
املجم ) (11 آقم) الطابق  (1( الشقة)
تايمة) اوالد  تايمة  اوالد  اإلداآي 

83335)اوالد تايمة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاآودانت بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم))141.
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مكتب حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت)

ملول،)86151،)ايت ملول املغرب

STE RM SOLUTION
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
)قفل التصفية)

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة )1 
الطابق آقم 11 املجم  اإلداآي اوالد 

تايمة 83335 اوالد تايمة
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
6141

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)11)أكتولر)1)1))تقرآ حل)
 STE شركة ذات مسؤولية محدودة)
آأسمالها) (RM SOLUTION SARL
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
االجتماعي الشقة)11)الطابق آقم)11 
 83335 تايمة) اوالد  اإلداآي  املجم  
اوالد تايمة املغرب نتيجة ل):)مردودية)
غير كافية.)وحدد مقر قفل التصفية)
ب الشقة)11)الطابق آقم)11)املجم )
اوالد) (83335 تايمة) اوالد  اإلداآي 

تايمة املغرب)
وعين:

املنوني آلي  وعنوانه)ا)) السيد)ة))
املجم ) (11 آقم) الطابق  (11 الشقة)
اوالد) (83335 تايمة) اوالد  اإلداآي 

تايمة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 11 الشقة) بالتصفية:) املتعلقة 
11)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)

تايمة)83335)اوالد تايمة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاآودانت بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1413.
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15541 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

مكتب حسابات شحودي

زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت)

ملول،)86151،)ايت ملول املغرب

 STE PROD MAROC MEDIA

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة )قفل 

التصفية)

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 11 

الطابق آقم 11 املجم  اإلداآي اوالد 

تايمة 83335 اوالد تايمة

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

5979

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) ((1(1 اكتولر) (15 في) املؤآخ 

قفل التصفية لشركة ذات مسؤولية)

 STE PROD MAROC محدودة)

 111.111 آأسمالها) (MEDIA SARL

االجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

اإلداآي) املجم   (11 آقم) الطابق 

نتيجة) املغرب  (83335 تايمة) اوالد 

مقر) وحدد  كافية.) غير  مردودية  ل:)

 11 11الطابق آقم) التصفية الشقة)

 83335 تايمة) اوالد  اإلداآي  املجم  

اوالد تايمةوعين:

املنوني آلي  وعنوانه)ا)) السيد)ة))

املجم ) (11 آقم) الطابق  الشقة11)

اإلداآي اوالد تايمة اوالد تايمة)83335 

)ة)) كمصفي) املغرب  تايمة   اوالد 

للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

 11 الشقة) بالتصفية:) املتعلقة 

11)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)

83335)اوالد تايمة) تايمة اوالد تايمة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاآودانت بتاآيخ)7))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)14.

338 P

املركز الجهــوي للخدمــات

الهاتف:)4.11).8.61).15

  OMEGA IMPORT EXPORT
ش.م.م

التصفية والحل النهائي
على الجم  العام االستثنائي) بناء)

املنعقد بتاآيخ))1)أكتولر)1)1)))تقرآ)

ما يلي):

للشركة) النهائي  والحل  التصفية 

7)7)زنقة) والتي يوجد مقرها ب آقم)

الكويت راآج باب اكلو تزنيت.)

باملقر) التصفية  مكان  تحديد 

االجتماعي املذكوآ أعاله.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتزنيت بتاآيخ)1))أكتولر)1)1))تحت)

آقم)1)1)/714.

339 P

مكتب الحسابات الجزيرة

شركة نيرا رولوكينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأس مالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 16، شاآع 1) 

أغسطس املركب التجاآي لفندق 

م8روك أكادير

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

شركة نيرا آولوكينك املؤآخ) لشركاء)

بتاآيخ)11)ماآس)117)،)تقرآ مايلي):)

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

وكذلك) ((1(1 سبتم8ر) ((8 تاآيخه)

وضعها آهن التصفية الودية.

بوقدوآ) لطيفة  السيدة  تعيين 

بصفة مصف طيلة مدة التصفية.

أحمد) شاآع  (4 شقة) (3 (: تعيين)

املنصوآ الذهبي حي الدارلة،)أكادير،)

عقود) كل  ولتبليغ  للمراسالت  كمقر 

ووثائق التصفية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بأكادير بتاآيخ)6))أكتولر)1)1))تحت)

آقم)96865.
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Société MACOOL SHOP
SARL AU

 Siège(social: N° 25 HAY(TAYERT

 SOUFLA(BLOC(E(RUE 05

GUELMIM

DISSOLUTION ANTICIPEE

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

 (1(1 أكتولر) (13 بتاآيخ) االستثنائي 

تقرآ) أعاله،) املدون  الشركة  بمقر 

مايلي):

1)-)))فسخ الشركة.

ابراهيم) كومغاآ  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.))

))-)ثم اإليداع القانوني باملحكمة)

أكتولر) ((1 االبتدائية بكلميم بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)))7).
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ايديال ايكو غوسيكالج
ش م م

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

3))أكتولر) االستثنائي املنعقد بتاآيخ)

قرآ املساهم الوحيد للشركة) ((1(1

ما يلي):

توقيف النشاط التجاآي للشركة)

من تاآيخه.)-)إعفاء)السيد تلمنصوآ)

الحبيب من مهامه كمسير للشركة.)

بإقامة) التصفية  مقر  تحديد 

 435 الشقة) (7 عماآة) االنبعاث ب))

أمل)))بنسركاو اكادير.))تعيين السيد)

تلمنصوآ الحبيب كمصف للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية باكادير)

1)1))تحت آقم))9689 .
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 IMPORTALI
حــــــل مسبق للشركة

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 IMPORTALI لشركة) االستثنائي 

تقرآ ((1/11/(1(1 يوم)  املنعقد 

)ما يلي):

لشركة) املسبق  الحل 

مقر) تحديد  وتم  (IMPORTALI

دواآ) (: التصفية هو املقر االجتماعي)

بوزوك جماعة التمسية ايت املول)

مصف) آشيد  صابر  السيد  وعين 

للشركة.)))))

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)

تحت آقم)1849)يوم)1)1)/3/11)   
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STE JAOURAGH NEGOCE
SARL 

ICE 001645988000038

تصفية الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ))

العام) الجم   وافق  يناير1)1)) (((

للشركة على التعديالت التالية):

-التشطيب النهائي عن الشركة.

مصفي) جوآاغ  بوجمعة  -تعيين 

الشركة.

كتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

في) ((1(1/636 آقم) تحت  بتيزنيت 

.11/19/(1(1
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Ste GOTABS
SARL AU

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social : AV 20 AOUT

 CHIKH MED LAGHDAF

TANTAN

RC 3639

ICE111689919111193

تعديالت قانونية
العام) الجم   بمقت�ضى  ((1

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاآيخ)119)/11/14،)املسجل بتاآيخ)

)1)8/18/1)))قرآ الشريك الوحيد))

مايلي:



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15542

التصفية الودية للشركة.)
تعيين املصفي.

بكـتابة) تـم  الـقانـونـي:) ))اإليـداع 
االبتـدائية) باملحكمة  الضـبط 
بطانطان بـتاآيخ)8 / 11 / 1)1))تحـت)

آقـم)196
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HOLLMA INVEST
S.A.R.L

 SIEGE(SOCIAL : N°6310 BIS(DE
 LA RUE IMAM CHAFAI

EL(QODS  AGADIR
التصفية املسبقة

1)-)بمقت�ضى محضر الجم  العام)
 11/16/(119 بتاآيخ) االستثنائي 

تقرآ ما يلي):)
التصفية املسبقة للشركة ابتداء)

من اليوم نفسه.
مصفي) ويلم  بوآم  السيد  تعيين 

للشركة.
مقر) هو  الشركة  مقر 

(((((((( التصفية.)))
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
املحكمة التجاآية بأكادير تحت آقم)

.89573
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مكتب حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت)

ملول،)86151،)ايت ملول املغرب

 STE HORIZON CENTER OF
 EXCELLENCE TRAINING

AND SKILLS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
عنوان مقرها االجتماعي الشقة 14 
الطابق آقم )1 املجم  اإلداآي اوالد 

تايمة 83335 اوالد تايمة املغرب
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

61(3
قفل التصفية

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)8))شتن8ر)1)1))تقرآ قفل)
مسؤولية) ذات  لشركة  التصفية 
 STE HORIZON CENTRE(محدودة

 OF EXCELLENCE TRAINING
آأسمالها) (AND SKILLS SARL
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
االجتماعي الشقة)14)الطابق آقم))1 
 83335 تايمة) اوالد  اإلداآي  املجم  
املغرب نتيجة ل:)مردودية غير كافية.)
 14 الشقة) التصفية  مقر  وحدد 
)1)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)

تايمة)83335)اوالد تايمة وعين:
املنوني آلي  وعنوانه)ا)) السيد)ة))
املجم ) (11 آقم) الطابق  الشقة11)
تايمة) اوالد  تايمة  اوالد  اإلداآي 
اوالد تايمة املغرب كمصفي) (83335

)ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 14 الشقة) (: بالتصفية) املتعلقة 
)1)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)

تايمة)83335)اوالد تايمة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) بتاآودانت  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1418.
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مكتب حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع املقاومة ايت)

ملول،)86151،)ايت ملول املغرب

 STE HORIZON CENTER OF
 EXCELLENCE TRAINING

AND SKILLS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
عنوان مقرها االجتماعي الشقة 14 
الطابق آقم )1 املجم  اإلداآي اوالد 

تايمة 83335 اوالد تايمة املغرب
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

61(3
حل الشركة

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
تقرآ) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE HORIZON CENTER الشريك)
   OF EXCELLENCE TRAINING
آأسمالها) (AND SKILLS SARL
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

االجتماعي الشقة)14)الطابق آقم))1 
 83335 تايمة) اوالد  اإلداآي  املجم  
اوالد تايمة املغرب نتيجة ل):)مردودية)

غير كافية).
و حدد مقر التصفية ب الشقة)14 
)1)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)
املغرب) تايمة  اوالد  (83335 تايمة)

وعين):
املنوني آلي  وعنوانه)ا)) السيد)ة))
املجم ) (1( آقم) الطابق  (14 الشقة)
اوالد) (83335 تايمة) اوالد  اإلداآي 

تايمة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
 14 الشقة) (: بالتصفية) املتعلقة 
)1)املجم  اإلداآي اوالد) الطابق آقم)

تايمة)83335)اوالد تايمة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 تاآيخ) ب  بتاآودانت  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1417.
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 STE CENTER RANEEM
 CAOCHING ET

ACCOMPAGNEMENT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
 آأسمالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي :  آقم 3 الطابق 
التالت عماآة الزيتون 5) ا تجزئة 

الزيتون تيكيوين اكادير
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مساهمو) قرآ  ثم  (13/18/(1(1

الشركة ما يلي):
1)–)التصفية النهائية للشركة.

باعمي) وفاء) السيدة  تعيين  (- ((
الشركة) ومقر  للشركة  كمصفية 

كمكان للتصفية النهائية.
اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجاآية ألكادير))تحت آقم)))
96913)بتاآيخ)1)1)/8/11).                                                        

للخالصة والتذكير
قبال حسن
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MYPERFORM COMPANY

»SNC«

مداوالت) محضر  بمقت�ضى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة)

 COMPETENCES SUD SARL

بتاآيخ)1)1)/4/18))تم إقراآ ما يلي):

بي  كل االسهم اململوكة من قبل)

هللا) آزق  وحياة  انفر  سالم  السيد 

لصالح السيد عبد هللا نويب.

تغيير اإلطاآ القانوني للشركة.

استقالة السيد عبد هللا نويبمن)

منصبه في االداآة.

نويبمدير) زكريا  السيد  تعيين 

جديد لشركة.

تعديل النظام األسا�ضي.

باملحكمة) تم  (: التجاآي) السجل 

بتاآيخ) بكلميم  االبتدائية 

1)1)/19/11)تحت آقم)54)/1)1).
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 SOCIÉTÉ AL

 JANOUB SOUSS DE

 TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 41  حي العين 

الزآقاء -  تيزنيت

تعديالت في القانون األسا�ضي 
للشركة

سجل تجاآي آقم :6813.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

  14/11/(1(1 في) املؤآخ  للشركاء)

تقرآ ما يلي:

 511 تفويت) على  املصادقة  (- (1

هللا) عبد  السيد  حيازة  في  حصة 

املودن الى السيد ودي  تهدي،)بموجب)

عقد عرفي مؤآخ في يومه.

املحضر مسجل في تيزنيت بتاآيخ))

1)1)/16/11))تحت آفم))645.



15543 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)
آقم) تحت  (،(1/11/(1(1 ( بتاآيخ)

.71(
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املطاحن الكبرى للعيون
شـركـة محدودة املسؤولية

آأسمالها االجتماعي : 1.111.111 
دآهم

املقر االجتماعي  : ساحة بئر انزآان 
سوق الجاج آقم 18

الــعـــيــون
بمقـتـ�ضى محضـر الجم  العام) (.I
ديسم8ر) (11 ب) الـمؤآخ  االستثنائي 

119)،)تقــرآ مـا يلي):
اجتماعية) حصة  (411 تفويت) (-
التي يمتلكها السيد الشوفاني السعيد)

لفائدة شركة)»دآهم هولدينك«)؛
النهائي) التوزي   من  التحقيق  (-

لرأسمال الشركة)؛
تـــغييــر البـنــد السـادس والـســـابـ ) (-

مـن الـقـانـون األسـاســي)؛
القانون) وتـغييـر  تحديث  (-

األسـاســي القديم))للشـركة.
تم اٳليــداع الـقانـونـي باملـحكمة) (.II
االبتدائية بالعيون بتـاآيـخ فاتح يوليو)

1)1))تحـت آقـم)1)1)/1143.
ملخص قـــصــد الـــنــشـــر
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 SOCIÉTÉ AL
 JANOUB SOUSS DE

 TRAVAUX DIVERS DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آأسمالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 41  حي العين 
الزآقاء -  تيزنيت

تعديالت في القانون األسا�ضي 
للشركة

سجل تجاآي آقم : 6813
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
  (6/11/(1(1 في) املؤآخ  للشركاء)

تقرآ ما يلي):

 511 تفويت) على  املصادقة  (- (1

حصة في حيازة السيد ودي  تهدي إلى)

بموجب عقد) السيد الحسين مهنا،)

عرفي مؤآخ في يومه.

ملزمة) الشركة  تظل  أن  (- ((

بالتوقي  الوحيد للسيد عبد السالم)

غفوآ.)

3)-)نتيجة ذلك تم تحيين وتعديل)

القانون األسا�ضي للشركة.

-)املحضر مسجل في تيزنيت بتاآيخ))

1)1)/7/11)))تحت آفم))674.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

آقم) تحت  (،(8/11/(1(1 بتاآيخ)

.7(4
ملخص قصد النشر)
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 SOCIÉTÉ AL

 JANOUB SOUSS DE

 TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 111.111 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 41  حي العين 

الزآقاء -  تيزنيت

تعديالت في القانون األسا�ضي 
للشركة

سجل تجاآي آقم : 6813.

)بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

  14/11/(1(1 في) املؤآخ  للشركاء)

تقرآ ما يلي:

 511 تفويت) على  املصادقة  (- (1

هللا) عبد  السيد  حيازة  في  حصة 

املودن الى السيد ودي  تهدي،)بموجب)

عقد عرفي مؤآخ في يومه.

املحضر مسجل في تيزنيت بتاآيخ))

1)1)/16/11))تحت آفم))645.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

آقم) تحت  (،(1/11/(1(1 ( بتاآيخ)

.71(

وكذلك

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

  (6/11/(1(1 في) املؤآخ  للشركاء)

تقرآ ما يلي):

 511 تفويت) على  املصادقة  (- (1

حصة في حيازة السيد ودي  تهدي الى)

بموجب عقد) السيد الحسين مهنا،)

عرفي مؤآخ في يومه.

ملزمة) الشركة  تظل  أن  (- ((

بالتوقي  الوحيد للسيد عبد السالم)

غفوآ.)

3)-)نتيجة ذلك تم تحيين و تعديل)

القانون األسا�ضي للشركة

-)املحضر مسجل في تيزنيت بتاآيخ))

1)1)/7/11)))تحت آفم))674.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

آقم) تحت  (،(8/11/(1(1 بتاآيخ)

.7(4
ملخص قـــصــد الـــنــشـــر
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 STE ATELIER CHNATIER

ELECTROMECANIQUES

بموجب محضر الجم  العام غير)

تقرآ) (17/1(/(118 بتاآيخ) العادي 

ما يلي):

 333 مراد) الكومي  السيد  باع 

حصة للسيد العزاوي مصطفى.

القانون) من  و7) (6 الفقرة) تغيير 

األسا�ضي للشركة.

تحديت القانون األسا�ضي للشركة

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

آقم.) تحت  ((4/11/(119 بتاآيخ)

.164/(119

355 P

 SOCIETE AUBERGE

DARNAIMA
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأسمالها 11.111 دآهم  

العادي) غير  العام  الجم   رالل 

1)1)/11/11)تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القراآ بشان التغييرات التالية):))

1)-)تفويت الحصص):

تم تفويت الحصص كما يلي):

مونية) صوفي  السيدة  تفويت 

الشركة)) من  تملكها  التي  حصة  (91

لصالح السيدة بدآان نعيمة.

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح)

الشكل) على  الشركة  آاسمال  توزي  

التالي):

السيدة بدآان نعيمة):)111)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية باكادير بتاآيخ))1)1)/19/11  

تحت آقم)96763.

356 P

   CREACONSAE شركة
57 إقامة ابن رلدون 1 اقامة 1 آقم 

A بنسركاو  اكادير 

العادي) غير  العام  الجم   رالل 

1)1)/16/11)تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القراآ بشان التغييرات التالية):))

1)-)تفويت الحصص):

تم تفويت الحصص كما يلي):

 VAN BRANDT السيد) تفويت 

 PIERRE FRANCOIS DANIEL

1111)حصة التي يملكها من الشركة)

لصالح السيد الحسن ازكاغ.

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح)

الشكل) على  الشركة  آأسمال  توزي  

التالي):

ازكاغ))))))))))))))))))))) الحسن  السيد  (-

1111)حصة.))))))))))))))))

))-)االستقالة وتعيين مسير جديد)

لشركة):
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 VAN السيد) (: استقالة) (-

 BRANDT PIERRE FRANCOIS

DANIEL)من الشركة بصفة نهائية.))

ازكاغ) الحسن  السيد  تعيين  (-

كمسير جديد))للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ)) ( باكادير) التجاآية 

1)1)/3/11))تحت آقم)96844.

357 P

STE FIDU-HOUARA
SNC

آأسمالها : 111 11  دآهم 

مقرها االجتماعي : الطابق الثاني، 

176، زنقة الهاآون  آشيد، أوالد 

تايمة 

تفـــــويت حصص
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))111/14/15))قرآمساهمو)

الشركة ما يلي):)

حصة اجتماعية)) (67 تفويت) (- (1

كريم) آحال  السيد  ملك  في  التي 

والسيد بوتوادي عبد الهادي للسيد)

الباهي محمد.

يقبل) ( محمد) الباهي  السيد  (- (1

تخصيص األسهم املباعة للشركة)67 

سهم).

))–)تغيير البند السادس والساب ))

من القانون االسا�ضي للشركة).)

)السيد الباهي محمد):)67)مشاآكة)

لكل) دآهم  (111 بقيمة) اجتماعية 

سهم))6711)دآهم.

 33 (: آشيد) شحودي  السيد  (

مشاآكة اجتماعية بقيمة)111)دآهم)

لكل سهم))3311)دآهم.

3)-)مجموع الحصص):)111)سهم)

لكل) دآهم  (111 بقيمة) اجتماعية 

سهم))11.111)دآهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

   15/11/(1(1 بتاآيخ) بتاآودانت 

تحت آقم)1316.

358 P

SOCIETE  K.S.D TRANS
شــركة ك س د ترآنس

آأس مالها 1.111.111 دآهم

املقر اإلجتماعي : زنقة ام اصليحة 
آقم 51 حي الوحدة ) العيون

العام) الجم   بمقت�ضى عقد  (- (1

سبتم8ر) ((1 االستثنائي مؤآخ بتاآيخ)

1)1))بالعيون):

حصة اجتماعية التي) ((111 بي )

في) نوآالدين  وعدود  السيد  يملكها 

الشركة لصالح السيد وعدود سعيد.)

-)تغيير آلفصلين)6)و)7)من القانون)

االسا�ضي لشركة.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (1

بتاآيخ) ( بالعيون) االبتدائية  املحكمة 

  (548/(1 تحت آقم) ((3/11/(1(1

-)السجل التجاآي):)585)1.

359 P

STE MALAIKA IMMO
SARL AU

RC: 159519/CASABLANCA

 (1(1 العرفي) العقد  بمقت�ضى 

تغييرات) إحداث  بموجبه  تم  والذي 

((»MALAIKA IMMO (« ( بشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 (.(11.111 بشريك وحيد آأسمالها)

حي) هو  االجتماعي  ومقرها  دآهم 

النوآ شاآع)11)ماآس زنقة)3)آقم)85 

سيدي عثمان الداآ البيضاء.

))حيت اتفق على مايالي):

تفويت جمي  الحصص التجاآية)

املسؤولية) ذات  لشركة  اململوكة 

والشركة) »كسج كروب«) ( املحدودة)

»اآجانة«) ( ذات املسؤولية املحدودة)

السيد) لفائدة  كتاني  سعد  والسيد 

عبد العالي افير.

كتاني) سعد  السيد  استقالة 

والسيد غالي كتاني من منصب مسير)

للشركة و تعيين السيد السيد عبد)

العالي افير مسير))وحيد للشركة ملدة)

غير محدودة.

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
حي النوآ شاآع)11)ماآس زنقة)3)آقم)

85)سيدي عثمان الداآ البيضاء.
تغيير البنود)6،7)و)14)من القانون)

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالداآ البيضاء)في)119)/15/11 

تحت آقم)689111.

360 P

SOCIETE MEDILUB
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة .  
آأسمالها 5.111.111 دآهم

املقر االجتماعي : عماآة النسيم 

الطابق ) شاآع الحسن االول حي 

الدارلة آقم 9  اكادير 

تفويت حصص الشركة
العام) ( الجم ) محضر  بموجب 

 (3 يوم) املنعقد  ( االستثنائي)

شركة))))))))))))))))) شركاء) قرآ  ((115 ديسم8ر)

شركة) (SOCIETE MEDILUB

آأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها) الكائن  دآهم  (5.111.111

شاآع) (( الطابق) النسيم  عماآة  ب 

 9 آقم) الدارلة  حي  االول  الحسن 

اكادير,)ما يلي):

1)-)تفويت حصص):)تفويت السيد)

عفيف الدين املشرف عبد الرحمان))

ل)1.111)))حصة اجتماعية من فئة)

111)دآهم للواحدة إلى السيد احمد)

مالك زاده.

علي) عاقلة  ابو  السيد  تفويت  (-

يوسف ل)11.111))حصة اجتماعية)

إلى) للواحدة  دآهم  (111 فئة) من 

السيد احمد مالك زاده.

)بعد تفويت هده الحصص أصبح)
آأسمال الشركة مقسما على الشكل)

التالي):

 51.111 السيد احمد مالك زاده)

 5.111.111 قيمتها) مجموع  حصة 

دآهم.

))-)تعيين املسير):))تم تعيين السيد)

احمد مالك زاده كمسير للشركة.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (3

التجاآية) املحكمة  لدى  ( الضبط)

بتاآيخ) آقم96888) تحت  ألكادير 

.(8/11/(1(1
من اجل النسخة و البيان عن املسير:

السيد احمد مالك زاده

361 P

 STE PATISSERIE DU  شركـــة

LIBAN
ش.م.م              

شركة ذات املسؤولية محدودة

آأسمالها  111.111 دآهم

السجل التجاآي : 33161  

العام) الجم   املحضر  بمقت�ضى 

االستثنائي املنعقد))بتا آيخ)1))دجن8ر)

  Pâtisserie(1)1))اتفق شركاء)شركة

du(liban))باإلجماع على ما يلي):

بي )911)حصة))التي يملكها السيد)

يلوف بدآ الى السيد حسين رودآ.

بي )111)حصة))التي يملكها السيد)

حسين) السيد  الى  ( حسن) فاندي 

رودآ.)

من) بدآ  يلوف  السيد  استقالة 

منصبه.

تعيين السيد حسين رو د آكمسير)

الو حيد للشركة))ملدة غير محدودة

تحين القانون األسا�ضي للشركة))

بكتابة) القانوني  اإليـــــداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

  (1(1 أكتولر) ((( ( بتاآيخ) باكادير 

تحت آقم))96819.

362 P

SKARIS INGENIERIE
SARL

تفويت حصص
بتاآيخ) توثيقي  عقد  بموجب 

حصص) تفويت  تم  (19/13/(1(1

املسماة) ( الشركة) من  اجتماعية 

           SKARIS INGENIERIE SARL

آقم س.ت):)19567. 
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الحسين) الشرفاوي  السيد  باع 

حصصه االجتماعية،)ما يعادل)331 

حصة قوامها)111دآهم/حصة.)

لفائدة السيدان عبد املولى بوتباع)

171)حصة والهداج عبد هللا) بنسبة)

يقبالن) اللذان  حصة  (161 بنسبة)

الحسين) الشرفاوي  السيد  استقالة 

من مهام تسيير الشركة التي سيسرها)

معا السيدان الهداج عبد هللا وعبد)

املولى بوتباع.

بالسجل) القانوني  االيداع  وتم 

التجاآي باملحكمة االبتدائية بالعيون)

عدد) تحت  ((1/11/(1(1 بتاآيخ)

.(518

363 P

 STE SOUMIA

GARDIENNAGE

SARL

إشعاآلتغييرات
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تمت) (17/11/(1(1 في) املؤآخ 

املقرآات) على  باإلجماع  املصادقة 

التالية):

فعراس) السيد  حصص  تفويت 

عبد هللا البالغ عددها)331)حصة الى)

العزيز،) عبد  موالي  امويلك  السيد 

مصطفى) الهواآي  السيد  فوت  كما 

يملك من حصص) مما  حصة  (331

في الشركة الى السيد امويلك موالي)

عبد العزيز.

سمية) السيدة  من  كل  تعيين 

العناك مسيرة والسيد امويلك موالي)

غير) ملدة  للشركة  مسير  العزيز  عبد 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) لكلميم  االبتدائية 

1)1)/1/11))تحت آقم)71)/1)1).

364 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 15.(8.61.(4.11

SOKHRA TRANS COLIS
بي  حصص اجتماعية لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة
الجم ) محضر  على  بناء)

بتاآيخ:) املنعقد  االستثنائي  العام 

 SOKHRA« لشركة) (((/11/(1(1

املسؤولية) ذات  (»TRANS COLIS

املحدودة تقرآ ما يلي):

511)حصة من طرف الهيبة) نقل)

الطاهر الى اعوشاي احمد.

511)حصة من طرف الهيبة) نقل)

الطاهر الى اللودوكي محمد.

مسيرا) احمد  اعوشاي  عين 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتيزنيت  االبتدائية 

1)1)/7/11))تحت آقم):)3)7.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.8(.46.(5 / FIX :

15.(8.(3.(8.68

 EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE TITAN SERVICE
بتاآيخ) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 

1)1)/17/11،)تم إقراآ ما يلي):

السيد) ( من) حصة  (511 تفويت)

الى السيد املهدي) الحسين شرفاوي 

هموش.

تغيير الصفة القانونية للشركة.

استقالة السيد الحسين شرفاوي)

وتعيين السيد املهدي هموش كمسير)

جديد للشركة.

التوقي  للسيد املهدي هموش.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  ( التجاآية)

1)1)/3/11))تحت آقم)1)7514.      

366 P

تمسية بوا

شركة دات مسؤولية محدودة

آأسمـــال الشركـــة 111.111دآهم

مقرها االجتماعي : تمسية، الطريق 

الوطنية اكادير تاآودانت

 ايت ملول

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

أكتولر) (5 بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

بإنزكان قرآ مساهمو الشركة) ((1(1

ما يلي):

الشركة) حصص  تفويت  (- (1

تمسية بوا ذات مسؤولية محدودة):

آقم) محمد  موالي  ليدبي  السيد 

.J (4519البطاقة الوطنية آقم

السيد ليدبي موالي الحسن آقم)

.JB 151311البطاقة الوطنية آقم

السيد ليدبي موالي الحسن آقم)

.JB 113798البطاقة الوطنية آقم

آقم) عائشة  ليدبي  السيدة 

.J 4(313البطاقة الوطنية آقم

آقم) دآيس  موالي  ليدبي  السيد 

.JB 178(85البطاقة الوطنية آقم

تمسية) الشركة  حصص  تفويت 

محدودة) مسؤولية  ذات  بواشركة 

1.111)حصة.

الحامل) طريق  رديري  للسيد 

   BH (6(667 ( للبطاقة الوطنية آقم)

حي) (4(1 آقم) (3 د) ببلوك  والقاطن 

الدارلة اكادير.

لشركة) جديد  مسير  تعيين  (- ((

تمسية بوا ذات مسؤولية محدودة):)

الحامل) طريق  رديري  ( السيد)

   BH (6(667 ( للبطاقة الوطنية آقم)

حي) (4(1 آقم) (3 د) ببلوك  والقاطن 

)مسير جديد لشركة) الدارلة اكادير)

ذات مسؤولية محدودة)) بوا  تمسية 

السيد)) للتوقي   الوحيد  والحامل 

رديري طريق).

3)-)تحويل الشكل القانوني لشركة)

تمسية بوا ذات مسؤولية محدودة):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

مسؤولية) ذات  شركة  الى  ((SARL(

. ( SARL AU((محدودة))شريك وحيد

4)-)تغيير البنود آقم)11 ,  16 , 17 

لشركة) االسا�ضي  النظام  من  (13 و)

تمسية بوا ذات مسؤولية محدودة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) إلنزكان  االبتدائية 

1)1)/15/11))تحت آقم)1771 .

367 P

SYAD TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الدآاآكة أكادير املغرب.

تفويت حصص

استقالة مسيرة الشركة 

تعيين مسيرة جديدة للشركة

 تحيين النظام االسا�ضي.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)8))من سبتم8ر)1)1))تمت)

املصادقة على):

الزهراء) فاطمة  السيدة  تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (511 صياد)

السيدة) لفائدة  حصة  (511 أصل)

من سبتم8ر) ((8 عائشة صياد بتاآيخ)

.(1(1

فاطمة) (: استقالة مسيرة الشركة)

الزهراء)صياد.

صياد) عائشة  السيدة  تعيين 

كمسيرة جديدة))للشركة تبعا لقبول)

استقالة املسيرة.

آقم التقييد في السجل التجاآي)

.3(531

368 P
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SOUSS INOX

SARL AU

تعديل

في) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) واملسجل  ((1(1/11/18

1/11/15)1))بأكادير،)تقرآ ما يلي):

حصص) بي   على  -املصادقة 

السيدة سهام اولرايم))1111))حصة)

))للسيدة):)

-)زينة اولرايم))1111)حصة))

اولرايم) زينة  السيدة  تعيين  (-

واستقالة) للشركة  جديدة  كمسيرة 

املسيرة السابقة سهام اولرايم.

-)تغيير التوقي  االجتماعي للشركة)

باعتماد توقي  السيدة زينة اولرايم.

األسا�ضي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

أكتولر)) ((1 االبتدائية بإنزكان بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)1813.

369 P

CABINET SAB CONSULTING

STE FRUITAFRIC

SARL

إعالن عن املساهمة بحصص 

الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)

االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم8ر)

1)1))تقرآ ولإجماع الشركاء)مايلي):

اإلعالن عن املساهمة بالحصص)

 DA SILVA PIRES من طرف السيد)

الشركة) لفائدة  (José( Antonio

.Invest(Opus

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 1855 آقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاآيخ)3))أكتولر)1)1).

370 P

CABINET SAB CONSULTING

RH FOOD
SARL

Au(capital(de 100.000 dhs
 Siège(social : LES(GALIRIES

 TALBORJT BD CHEIKH SAAD
MAGASIN(N° A 1B(C(AGADIR

بي  حصص وتعيين املسير
العام) الجم   ملحضر  طبقا 
االستثنائي للشركة بتاآيخ)13)أكتولر)
1)1))تقرآ ولإجماع الشركاء)مايلي):

استقالة السيد عبد الـله بنعبود)
من تسيير الشركة.

املسعودي) عمر  السيد  تعيين 
كمسير للشركة ألجل غير مسمى.

املسعودي) الحبيب  السيد  قبول 
بصفته شريك جديد.

حصة من طرف) (511 بي ) قبول 
لصالح) بنعبود  اللـه  عبد  السيد 

السيد الحبيب املسعودي.
حصص من طرف) (11 قبول بي )
لصالح) بنعبود  هللا  عبد  السيد 

السيدة حبيبة فائز.
التجاآية) باملحكمة  اإليداع  تم 
ألكادير بتاآيخ))))أكتولر)1)1))تحت)

آقم)96814.
371 P

CABINET SAB CONSULTING

 STE HORTAFINA MAROC
MAROC

SARL
املساهمة بحصص الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)
االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم8ر)
1)1))تقرآ ولإجماع الشركاء)مايلي):

 Invest( Opus الشركة) قبول 
كشريك جديد.

اإلعالن عن املساهمة بالحصص)
 DA SILVA PIRES من طرف السيد)
الشركة) لفائدة  (José( Antonio

 .INVEST OPUS
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 1854 آقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاآيخ)3))أكتولر)1)1).
372 P

STE UKMAR TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأسمالها : 11.111 دآهم

املقر االجتماعي :مكتب آقم 46 

الطابق آقم 4 مبنى تيفاوين شاآع 

املقاومة- أكادير 

سجل تجاآي آقم : 57))3 / أكادير

الجم ) قراآ  بمقت�ضى 

يوم املنعقد  االستثنائي   العام 

7)سبتم8ر)1)1)،)تم اتخاذ القراآات)

التالية):

االجتماعية) الحصص  بي  جمي  

) 41)حصة))التي يملكها السيد سمير)

و) مقداد  سعيدة  للسيدة  القاف 

السيد التهامي طوطير.

الجديد) النظام االسا�ضي  اعتماد 

بعد بي  االسهم في)1)1)/17/19.

استقالة السيد سمير القاف من)

منصب املسير.

مقداد) سعيدة  السيدة  تعين 

كمسيرة وحيدة ملدة غير محددة.

بكتابة) القـانوني  اإليـداع  تم 

بأكادير) التجاآية  للمحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 اكتولر) ((6 بتاآيخ)

.96854

373 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.8(.46.(5 / FIX :

15.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE  TRAVAUX DIVERSUD

 18 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

/1)1)/11،)تم إقراآ ما يلي):

-)تفويت)1111)حصة من السيدة)

ليلى زكير إلى السيد محمد ابنسير.

-)استقالة السيد عمر وادآزان من)

تسيير الشركة

-)التسيير للسيد محمد ابنسير.

-)التوقي  للسيد محمد ابنسير.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

التجاآية))بأكادير بتاآيخ)1)1)/6/11)  

تحت آقم)96855.      

374 P

 MYPERFORM COMPANY

 SNC
مداوالت) محضر  بمقت�ضى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة)

 COMPETENCES  SUDSARL

بتاآيخ)1)1)/4/18))تم إقراآ ما يلي):

بي  كل االسهم اململوكة من قبل)

هللا) آزق  حياة  و  انفر  السيدسالم 

لصالح السيدعبد هللا نويب

تغيير اإلطاآ القانوني للشركة)

استقالة السيد عبد هللا نويبمن)

منصبه في االداآة

نويبمدير) زكريا  السيد  تعيين 

كمسير جديد لشركة

تعديل النظام األسا�ضي)

تم) (: التجاآي) السجل 

بتاآيخ)) بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

1)1)/19/11)تحت آقم)54) /1)1).

375 P

 SOCIETE ROBS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسماها 11.111 دآهم

مقرها االجتماعي : طريق الصويرة 

)الطريق الوطنية آقم 11) تاغازوت 

أكادير

الغير) العام  الجم   بمقت�ضى 
العادي بتاآيخ)17)ماآس)1)1)،))تقرآ)

ما يلي):)

للسيدة) األسهم  جمي   تفويت 

طرف) من  كلوذين  فوفغتيكس 

والسيدة) نيكول  بيندون  السيدة 

استقالتهما) تقديم  م   أني  بابسيان 

من منصب مسيرتين للشركة.

فوفغتيكس) السيدة  تعيين 

كلوذين مسيرة للشركة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1/11/(1(1 بتاآيخ) بأكادير،)

آقم)9681.

376 P

شركة سلفيم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمال الشركة 1.963.111 دآهم

العنوان مكتب 91 بلوك ا إقامة 

ياسمينة شاآع قا�ضي عياض و شاآع 

املقاومة حي صناعي اكادير 

 السجل التجاآي 39)39 اكادير

العادي) الغير  العام  الجم   إن 

قرآ) (15/11/(1(1 بتاآيخ) املنعقد 

شركاء)شركة سلفيم ش.ذ.م.م.

الشركة) ( آأسمال) في  الزيادة 

دآهم)) (1.537.111.11 بقيمته)

عن) دآهم،) (3.511.111.11 ليصبح)

جديدة) حصة  (15371 رلق) طريق 

بقيمة)111)دآهم للحصة،)االكتتاب)

كل) ودف   الشركاء) طرف  من  فيها 

ذلك) و  ( االكتتاب،) أثناء) الحصص 

عن طريق املوازنة م  الديون الثابتة)

املساهم) يملكها  التي  املستحقة،)

املكتتب في الشركة.)

صبير)))) الرحيم  عبد  السيد 

3.411.111.11)دآهم

هوماآ))))) السعدية  السيدة 

111.111)دآهم

املجموع):)3.511.111)دآهم.

,تم إنجازه لدى) اإليداع القانوني)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

باكادير يوم))1)1)/7/11))تحت آقم)

 .96866
من أجل النشر والبيان

شركة سلفيم ش.ذ.م.م

377 P

 STE JANOU TRANSPORT

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأسمالها : 6.111.111 دآهم
 املقر االجتماعي : أكادير تيكنولول

I– بلوك أ– مكتب آقم11)°أ–

الطابق الثاني– تجزئة فونتي–

أكادير

سجل تجاآي آقم : 39111 / أكادير

الجم ) قراآ  بمقت�ضى 

يوم) املنعقد  االستثنائي  العام 

تم اتخاذ القراآات) 15اكتولر1)1)،)

التالية):

الزيادة من آأسمال الشركة بمبلغ)

من) أي  دآهم،) (3.511.111 قدآه)

 6.111.111 إلى) دآهم،) ((.511.111

دآهم.
القانون) من  (7 و) (6 البند) تغير 

االسا�ضي للشركة.

بكتابة) القـانوني  اإليـداع  تم 

بأكادير) التجاآية  للمحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

.96839

378 P

 Société «LA GRANDE

 «BOUCHERIE DU SOUSS
S.A.R.L A.U

Au(capital(de 2.000.000 DH

 SIEGE(SOCIALE : LOT(N°E42

 ZONE(INDUSTRIELLE(TASSILA -

INEZGANE

الجمعية) محضر  بمقت�ضى 

بتاآيخ) املؤآخ  عادية  الغير  العامة 

1)1)/16/11)تم إقراآ مايلي):

تحيين القانون األسا�ضي للشركة)

بعد الزيادة في آأسمال الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط 

  1(64 آقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاآيخ)1)1)/6/11).
حرآ بأكادير في)1)1)/6/11)

عـن الـمسـيـر

379 P

» مروك سيافود»
ش.م.م.ش.و

مقرها االجتماعي : حي األمل الوطية 
طانطان 

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
العام) الجم   انعقد  (،((/11/(1(1

االستثنائي و تقرآ ما يلي):
زيادة آأس مال بمبلغ تسعمائة) (-
لرفعه)) نقدا  ((911.111( دآهم) ألف 
إلى مليون دآهم))1111.111)،)ورلق

حصة) ((9111( االف) تسعة 
اسمية) بقيمة  جديدة  اجتماعية 
لكل) دآهم)) (111( قدآها مائة دآهم)

واحد منها.
الجديد) األسا�ضي  النظام  قبول 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بطانطان بتاآيخ)1)1)/7/11))تحت)

آقم)1)).
للخالصة و البيان

عن املسير

380 P

S. FARES
شركة ذات مسؤولية محدودة« 

آأسمالها 111.111,11 دآهم
املقر االجتماعي : أكادير، آقم 8) 

قساآية الرياض و 6) ليراك بواآكان 
شاآع عبد الرحيم بوعبيد.

الزيادة في الرأسمال اإلجتماعي.
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 
شتن8ر) (15 يوم) املنعقد  اإلستثنائي 
 S. FARES شركة) لشركاء) ( ((1(1
محدودة«) مسؤولية  ذات  »شركة 
مقرها) دآهم،) آأسمالها111.111,11)
قساآية) ((8 آقم) اإلجتماعي بأكادير،)
شاآع) بواآكان  ليراك  ((6 و) الرياض 
الزيادة) قرآ:) (، بوعبيد) الرحيم  عبد 
في الرأسمال اإلجتماعي و دلك برفعه))
من))111.111,11)إلى)1.111.111,11 
 11.111 إحداث) طريق  عن  دآهم 
دآهم) (111 فئة) من  جديدة  حصة 
للحصة كلها مكتتبة ومدفوعة القيمة)
اإلكتتاب بواسطة املقاصة م ) أثناء)
الديون السائلة واملستوجبة موزعة)

بنمباآك:)) سعيد  السيد  يلي):) كما 
يوسف) ( السيد) و  حصة  ( ( (5.111

بنمباآك):5.111)))حصة.
من) و7) (6 تم تعديل البنود) ( كما)

القانون األسا�ضي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ألكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
أكتولر) (15 بتاآيخ) (96711 تحت آقم)

 (1(1
من أجل اإلستخالص والبيان):)املسيير

381 P

مكتـــب حسابــات ســروا))ش.)م.م.
عمــاآة دامو شــاآع محمد السادس ايت ملــول

الفاكس):)65-))-4)-8)-15)))الهاتف):)-8)-15
(4-7(-46

Sté SUPER SERVICE P
SARL

الغير) العام  الجم   بمقتضـى 
 15/11/(1(1 في) املؤآخ  العادي 
 SUPER SERVICE P SARL لشركة)

تقرآ مايلي:)
الشركة) آأسمال  قيمة  آف   (– (1
من) لينتقل  بمبلغ411.111),دآهم 
111.111,11)دآهم إلى)511.111,11 
دآهم،باملقاصة م  الحساب الجاآي)
اشيبي) الحسين  السيد  للشريك 
موزعة) دآهم  بمبلغ411.111.11)
حصة) كل  قيمة  حصة  الى4111)

111دآهم.
األسا�ضي) القانون  تعديل  (-

للشركة.
بمكتب) تم  القانوني  اإليداع  (-
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاآيخ)) ( (1881 ( آقم) تحت  ( بانزكان)

.(8/11/(1(1
382 P

STE.SUD PRINT PUBLICITE
 .. S.A.R.L

.AU(CAPITAL : 50.000,00 DH
 Siège(Social : BLOC 2 N°24 HAY

BOUNAGA LAMZAR
AIT MELLOUL

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
 SUD للشركة) (19/11/(1(1 بتاآيخ)
تصحيح) تم  (PRINT PUBLICITE
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من) للشركة  االجتماعي  آأسمال 

مبلغ) الى  دآهم  (151.111.11 مبلغ)

توزي ) دآهم,)وتصحيح  (51.111.11

األسهم على الشكل التالي):

 181 السيد مكوت عبد اللطيف)

حصة.)

 161 الواحد) عبد  ادهمو  السيد 

حصة.

السيدة مكوت نسيبة)161)حصة.)

من) (7 و) (6 املادة) تعديل  تم  كما 

القانون األسا�ضي للشركة وتحينه.

تم القيام باإليداع القانوني لدى)

بتاآيخ) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

1)1)/3/11).)تحت آقم)1865.

383 P

 SOUSS FABRICATION 

MECANIQUE

ش.م.م

تعديل

في) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) واملسجل  ((1(1/11/1(

تقرآ) (، إنزكان) ب  ((1(1/11/13

ما يلي):

آأس) في  زيادة  على  -املصادقة 

إلى) دآهم  (11.111 الشركة من) مال 

111.111))دآهم

-تغيير التوقي  االجتماعي للشركة)

باعتماد توقي  السيد ان معا))بورنفر)

الحسين و بندحو مصطفى.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

15أكتولر) ( اإلبتدائية بإنزكان بتاآيخ)

1) 1)تحت آقم)1776.

384 P

SOCIETE LINA SOUSS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمالها  311.111.)دآهم

ملك فنجي دواآاغروض جماعة 

انشادن اشتوكة ايت باها

س.ت1685)إنزكان   

الزيادة في آأسمال الشركة

تحديت القانون األسا�ضي

بمقت�ضى قراآ غير عادي مؤآخ في))

1)أكتولر1)1))لقد تقرآ ما يلي):

بواسطة) الشركة  آأسمال  -آف  

إلى) مساهمة عينية من111.111,11)

 ((.111 بخلق) دآهم  ((.311.111

دآهم) (111 فئة) من  جديدة  حصة 

للحصة.

األسا�ضي) القانون  تحديت  (-

للشركة.

-)تخويل صالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 ( يوم) إلنزكان  االبتدائية 

1)1))تحت عدد))188.
بيان مختصر.

385 P

CALPU OBRA CIVIL

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاآي : 15813 إنزكان

آف  آأسمال الشركة
عام) جم   محضر  بمقت�ضى 

استثنائي عقد بتاآيخ)9)أكتولر)1)1) 

آأسمال) آف   تقرآ  الشركة،) بمقر 

 (.111.111 قدآه) بمبلغ  الشركة 

دآهم ليتم بذلك الرف  من آأسمال)

إلى) دآهم  (111.111 من) الشركة 

وذلك عن طريق) دآهم  ((.111.111

استصداآ)1111))حصة بقيمة)111 

دآهم لكل منها عن طريق دف  نقدي)

الحامل) ببوخ  ياسين  السيد  باسم 

.BB469319(لبطاقة الوطنية آقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 االبتدائية إلنزكان بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)1846.
من أجل النشر والبيان

386 P

ADOUZ TRANSPORT شركة

SARL

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1)1)/16/11)قرآ مساهمو)

 ADOUZ TRANSPORT شركة)

SARL)ما يلي:

تحرير الرأسمال املتبقي والذي) (-

يقدآ ب)111.11 151)دآهم

تعيين السيد أعضون عبد هللا) (-

على) وموقعا  للشركة  وحيدا  مسيرا 

جمي  الوثائق الخاصة بالشركة

-)تعديل البنود السادس والساب )

األسا�ضي) القانون  من  عشر  والثاني 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بانزكان يوم)1)1)/16/11 

)السجل التجاآي) (179( تحت الرقم)

.4311

387 P

HYDRO VAL

SARL

مقرها االجتماعي : آقم 314  عماآة 6 

تمديد الفضية 1 الدارلة أكادير.

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرآ) باكادير.) ((1(1 1))أكتولر)

مساهمو الشركة ما يلي:)

استقالة السيدان عبدهللا سالمة)

و رالد أكرم عبدالفتاح فاآس وأبراء)

دمتهما.

سالمة) هللا  عبد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة م )

وثائق) جمي   على  الوحيد  امضائه 

البنكي) لالمضاء) بالنسبة  و  الشركة 

مشترك بين الشريكين).

تعديل القانون االسا�ضي للشركة).

بكتابة) القانوني  االيداع  ثم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

  (1(1 أكتولر) ( ((( بتاآيخ) باكادير 

تحت آقم)96817.

388 P

NEW BUILDING شركة

الـسـجــل الـتـجــاآي عـــدد : 14869 

أكــاديــــر

بمقت�ضى عقد توثيقي بتاآيخ)18،)

1)1)،)قرآ محضر) 17)شتن8ر) و) (11

الجم ) بمثابة  املنعقدة  الجمعية 

املسماة) للشركة  اإلستثنائي  العام 

ش.م.م.،) (،»NEW BUILDING («

برأسمال)111.111,11)دآهم،)الكائن)

مقرها بأكادير،)زنقة)918،)عماآة آقم)

43،)شقة آقم)15،)حي الدارلة،)منح)

محضر) الواآدة  الصالحيات  جمي  

في) وكذلك  اإلستثنائي  العام  الجم  

للسيدة) للشركة،) األسا�ضي  القانون 

الحاملة لبطاقة) هم مسعود سلوى،)

 JE  198145 آقم) الوطنية  التعريف 

الحاملة) مليكة،) رالص  للسيدة  أو 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

عن) نيابة  للتصرف  (،JE  143855

الشركة.

الشركة) تسيير  سيتم  ولالتالي،)

للسيدة) الوحيد  بالتوقي   قانونيا 

هم مسعود سلوى وفي حالة غيابها)

رالص) للسيدة  الوحيد  بالتوقي  

مليكة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) بأكادير،)

تحت آقم)96793.  
للخــــالصة والبيـــــان

389 P
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شركـة اوفيسينيميدش.م.م

 Sté OFFICINEMED SARL

عماآة ب ) ب آقم )1) إقامة 

الصفاء حي املحمدي اكادير

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 17 ( بتاآيخ) املؤآخ  االستثنائي 

شركة) ( قرآ شركاء) (، ((1(1 أكتولر)

اوفيسينيميد ش.م).م مايلي):

مريم) عطيفي  السيدة  تعيين  (-

كمسيرة مساعدة للشركة).

األسا�ضي) القانون  تعديل  (-

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تـم 

 96914 التجاآية الكادير تحت عدد)

بتاآيخ)118)/8/11).

390 P

 SUD PRODUCTS شركة

ش.م.م.

التفاصيل املتعلقة بالنشر

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

الغير العادي مؤآخ بتاآيخ)15)أكتولر)

   SUD PRODUCTS(((:1)1)),)للشركة

ذات مسؤولية محدودة.

)آأسمالها)111.111,11)دآهم.)

حيت تم تقرآ مايلي:

شركة) القانوني  الشكل  تعديل 

التضامن))SNC))إلى الشكل القانوني)

املسؤولية) ذات  للشركة  الجديد 

.(SARL((املحدودة

للمسيرين) تفويض  تجديد 

بردصو) السيد  للشركة  الوحيدان 

الحسين و السيد بن الشيخ ادآيس)

ملدة غير محدود

-)منح صالحية التوقي  االجتماعية)

بردصو) للسيد  منفصل  بشكل 

الحسين والسيد بن الشيخ ادآيس.

البنكي) التوقي   صالحية  منح  (-

املشترك بين للسيد بردصو الحسين)

والسيد بن الشيخ ادآيس.

القانون) تنظيم  وإعادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة االبتدائية بإنزكان)

تحت آقم:) ((1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ)

.18(6

391 P

MITAK INVEST AND TRADE

SARL AU

AU(Capital(de 35.600 dhs

RC : 3265 - Tiznit

ICE : 001848249000091

 Siège(social : Km 2.5 Route(de

Guelmim(BP 108 Tiznit

IF : 20718921 - TP : 49514816

CNSS : 6130108

تعيين مسير ثاني

تحيين القانون األسا�ضي للشركة

بمقت�ضى القراآ الجماعي للشركاء)

لشركة) ((1(1 أكتولر) (1( بتاآيخ)

شركة) تريد  اند  انفست  ميثاق 

وحيد) بمساهم  املسؤولية  محدودة 

آأسمالها)35.611.111)دآهم ومقرها)

كلميم) طريق  ((.5 كلم) االجتماعي 

تيزنيت مقيدة بالسجل التجاآي تحت)

االبتدائي) املحكمة  لدى  (3(65 آقم)

بتيزنيت تقرآ مايلي):

فقيه) بن  زكرياء) السيد  تعيين 

مسيرا ثانيا للشركة م  تمتيعه بجمي )

الصالحيات.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

أكتولر) (15 بتاآيخ) (717 آقم) تحت 

.(1(1
ملخص قصد النشر

392 P

ا ئــتــمــا نــيــة آيــــش))كــــونـت

مكتب السيد حاآف عماآ
شقة)6)آقم)3))زنقة رالد بن الوليد الدارلة)

أكاد ير

  CHOURAFA TRAVAUX

SARL (AU(
تغير املقر التجاآي

املصادق) العرفي  العقد  بموجب 
تقرآ) (،17/17/(119 بتاآيخ) عليه 

ما يلي):

قراآ) (: التجاآي) املقر  تغيير  (-

قراءة) سماع  بعد  الوحيد،) الشريك 
تقرير اإلداآة)،)يقرآ تغيراملقر التجاآي)
)19)الشطر) إلى العنوان التالي):)آقم)

التاني الجزء)B)مختاآ سو�ضي)1)شاآع)

عبد الحمان بوعبيد بوآكان ص ب)

8137)آ ب)81161)أكادير.

-)تم))اإليداع))بكتابة))الضبط))لدى))

بتاآيخ) بأكادير  ( التجاآية) ( املحكمة)

1)1)/6/11))تحت آقم)96859.
لـلـنسخ))و اإلشـاآة)

393 P

Ste FAA SERVICES
SARL AU 

Au(Capital(de 100 000,00 Dhs

 Siège(Social : BD

 ALMOUKAWAMA(NR 95

GUELMIM

RC 3019

ICE : 002583431000063

  تعديالت قانونية

العام) الجم   بمقت�ضى  ((1

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

1)1)/16/11)املسجل بتاآيخ) بتاآيخ)
)1)19/11/1)تحت آقم)7131))قرآ)

الشريك الوحيد))مايلــي:

العنوان) الى  الشركة  مقر  *تغيير 
التالي):)آقم)95)شاآع املقاومة كلميم).

*تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

تـم بكـتابة) (: اإليـداع الـقانـونـي) (((

الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم))

بـتاآيخ)1)1)/19/11)تحـت آقـم)71).

394 P

HES NEGOCE شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمال الشركة : 100.000،00 

دآهم

دواآ أرشاب ايت مولود ايت باها أو 

مالل جماعة وادي الصفاء شتوكة 

ايت باها

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركاء) صادق  (، ((1(1 شتن8ر) ((8

شركة ذات) شركة«) (HES NEGOCE

مسؤولية محدودة على ما))يلي:

 HES«(:تغيير تسمية الشركة من(•

 POOL(&« ( شركة) (: إلى) (»NEGOCE

((.(»PACKAGING

للشركة)) االجتماعي  املقر  تغيير  (•

من))دواآ أرشاب ايت مولود ايت باها)

أو مالل جماعة وادي الصفاء)شتوكة)

طريق حا�ضي) (1 كلم) ( إلى) ( ( ايت باها)

البقر املزاآع))سيدي بييي بيوكرى ايت)

باها.

•)الزيادة في آأسمال الشركة بقيمة)

ليصبح) نقدا،) دآهم  (200.000،00
آأسمال الشركة)300.000،00)دآهم.

•)إعادة صياغة القانون األسا�ضي)

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( االبتدائية بانزكان بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)1838 . 
لالستخالص والبيان

املسير

395 P

 SUD TECHNIQUE

 MARJANE
SARL

SUTMA SARL بإرتصاآ

شركة ذات مسؤولية محدودة 
آأسمـــالها 1.511.111,11 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 411 ك، 

تجزئة الهدى، اكادير

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

بتاآيخ) املنعقد  للشركة  االستثنائي 

1)1)/1/11))تقرآ مايلي):



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15550

تغيير املقر االجتماعي للشركة):

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

من العنوان التالي آقم)411)ك،)تجزئة)

اكادير إلى العنوان األتي آقم) الهدى،)

397)س،)حي الهدى،)اكادير.

األسا�ضي) القانون  تحديث 

للشركة))):
القانون) تحديث  تقرآ  كما 

لتلبية) وذلك  للشركة،) األسا�ضي 

املحكمة) لدى  القانونية  املتطلبات 

التجاآية بأكادير.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية بأكادير بتاآيخ)1)1)/8/11) 

تحت آقم)96895.
للخالصة البيان

الـمسـيــر الوحـيـد

396 P

STE ADAM BOX FISH
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

 18/11/(1(1 في) املؤآخ  االستثنائي 

 ADAM BOX ( قرآ مسؤول الشركة)

FISH)شركة ذات مسؤولية محدودة)

التقييد) الوحيدآقم  الشخص  ذات 

97))3،عنوان) التجاآي) السجل  في 

 1 بوكالة) متواجد  االجتماعي  مقرها 
بلوك و،)آقم)793)العيون ما يلي):

1)-)تغيير هدف الشركة.

االسا�ضي) القانون  تعديل  (- ((

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بالعيون  االبتدائية 

1)1)/3/11)تحت آقم)553).

397 P

STE KHOUTWA TRANS
  SARL AU

الجمعية) محضر  بمقت�ضى 

املنعقدة) االستثنائية  العامة 

الشركة)) بمقر  يوم1)1)/15/11)

تقرآ ما يلي):

النقل) من  الشركة  نشاط  تغيير 

الدولي للبضائ  لحساب الغير إلى نقل)

األمتعة غير املصحولة لحساب الغير

تغيير القانون األسا�ضي للشركة).))))

))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 18(9 آقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاآيخ)1)1)/1/11).

398 P

Sté ‘ILYATOURS

 B3 BD(MED(VI(LAMAR(CENTRE

SOUISSI

شركة ذات مسؤولية محدودة

الجم ) محضر  بمقت�ضى  (- (1

بتاآيخ) الرلاط  في  اإلستئنائي  العام 

1)1)/17/11)تقرآ ما يلي:

بالعنوان) الشركة  فرع  افتتاح 

التالي):

طان) وشاآع  وجدة  شاآع  تقاط  

طان عماآة بيرال مكتب آقم)3)الطابق)

االول طنجة.

تعيين السيد)-فهد فايز الوديناني)

مسير للشركة.

وكالة) هو  التجاآي  هدفها  ويبقى 

أسفاآ.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

بتاآيخ) بطنجة  التجاآية  املحكمة 

1)1)/4/11))تحت آقم)717.

399 P

STE AMAZAOULIRO

SARL AU

الجريدة) في  وق   رطأ  استدآاك 

الرسمية عدد)5614

ابراهيم) بيكتا  (: البائ ) من  بدال 

املشتري بيكتا العربي.

بيكتا ابراهيم) (: يعوض ب البائ )

املشتري عبد الصمد ازآوالن.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم)

بتاآيخ)4)ماآس)1)1))تحت آقم)66.

400 P

QAMAR TRANS شركة
ش. م .م

:RC  17119

إضافة في املوضوع االجتماعي 

للشركة

العام) الجم   مداوالت  بمقت�ضى 

االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

قرآ) (18/11/(1(1 بتاآيخ) للشركة 

QAMAR TRANS-شركة شركاء)

دآهم) (111.111 آأسمالها) (-SARL 

)ما يلي:)

االجتماعي) املوضوع  إلى  إضافة 

للشركة النشاط التالي:

املرافقة) الغير  البضائ   نقل  (-

ألصحابها لحساب الغير بعمولة)

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

بمدينة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

انزكان))بتاآيخ)1)1)/3/11))تحت)

1856)السجل التجاآي آقم) ( آقم)

.17119

401 P

فسخ عقد تسيير حر ألصل 

تجاري
في مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

عقد) فسخ  تم  ((1(1 سبتم8ر) (3

التسيير الحر ألصل التجاآي املسجل)

 5(99/5441 116))آقم) 9))سبتم8ر)

الكائن بمركز مير اللفت سيدي محمد)

بن عبد هللا سيدي افني.

عبد) السيد  طرف  من  املوق  

لألصل) مالك  )بصفته  كروم) القادآ 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  التجاآي))

حي) بالعنوان  القاطن  (F514(4

والسيد) املحمدية،) (87 تسمينة آقم)

ابراهيم ضرضوآ))بصفته مسير حرا))

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بالعنوان) القاطن  (JE71555 آقم)

مركز مير اللفت سيدي افني واملسجل)

باملحكمة) ((1(6( التجاآي) بالسجل 

االبتدائية تيزنيت.

402 P

مؤسسة الريادة الخاصة
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

أكتولر) ((1 في) املؤآخ  االستثنائي 

1)1))قرآ الشريك الوحيد ملؤسسة)

في) التقييد  آقم  الخاصة  الريادة 

السجل التجاآي)31989.

عنوان مقرها االجتماعي متواجد)

شاآع) (5 املنزع) عماآة  (317 برقم)

الجيش امللكي أكادير مايلي):

تغيير على مستوى الشركاء.

مواءمة النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم)639).

403 P

SALAMI AUTO SARL
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

1)1))تم تأسيس شركة) )))سبتم8ر)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

 SALAMI AUTO (: التسمية)

.SARL

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)تاجر اإلطاآات.

دآهم) (91.111 (: آأسمال الشركة)

مقسمة إلى)911)حصة من فئة)111 

الواحدة موزعة على) للحصة  دآهم 

الشكل التالي):

السيد عادل سالمي)911)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15،)شاآع أبطال)

الشقة آقم)4،)أكدال الرلاط.

املسير):)السيد عادل سالمي.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.146165

404 P
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 STE. ABOUNAOUAL

IMMOBILIERE

SARL

شركة محدود املسؤولية

آأسمالها :111.111.11 دآهم

آقم 46 الطابق األآ�ضي ل بدآ الخير 

1 توالل مكناس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،(1(1 أكتولر) ((6 في) بمكناس 

لشركة) األسا�ضي  القانون  إيداع 

محدودة املسؤولية،)راصيتها كالتالي:

 STE. ABOUNAOUAL(:(التسمية

IMMOBILIERE)ش.م.م.

الغاية):)هدف الشركة في املغرب):

املباني،)منعش عقاآي.

الطابق) (46 آقم) (: املقر اإلجتماعي)

األآ�ضي ل بدآ الخير)1)توالل مكناس.

من تاآيخ) 99)سنة ابتداء) (: ( املدة)

تأسيسها.

 111.111.11 (: الشركة) آأسمال 

1111)حصة لكل) دآهم موزعة على)

دآهم وهي موزعة) (111 واحدة منهم)

كالتالي):

السيد محمد النوالي)411)حصة.

السيدة فاطمة غاوي)311)حصة.

السيدة مليكة بودالي)311)حصة.

الشركة تسير من طرف) (: اإلداآة)

فاطمة غاوي)) السادة محمد النوالي،)

ومليكة بودالي ملدة غير محدودة.

يفوض) (: اإلجتماعي) التوقي  

محمد) (: للسادة) اإلجتماعي  التوقي  

النوالي،)فاطمة غاوي))ومليكة بودالي)

بصفة ثنائية كالتالي):

والسيدة) النوالي،) محمد  السيد 

فاطمة غاوي).

والسيدة) النوالي،) محمد  السيد 

مليكة بودالي.

والسيدة) غاوي  فاطمة  السيدة 

مليكة بودالي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.

للتكوين) (% (5 (: األآلاح) توزي  

على) يقسم  القانوني  اإلحتياطي 

الرصيد) ترحيل  عدا  الحصص 

واإلحتياطي) اإلضافية  واملستندات 

اإلستثنائي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (4 بتاآيخ) بمكناس  التجاآية 

التجاآي) السجل  عدد  تحت  ((1(1

.51((1

405 P

IBANAIM

SARL

آأسما الشركة : 1.511.111 دآهم

إبنعيم ) عماآة آقم 4 الطابق 

السفلي متجر آقم ) املنزه البساتين 

مكناس

السجل التجاآي عدد : 4785) 

بمكناس

الرقم املوحد : 

1115(54(5111116

العام) الجم   مداوالت  بمقت�ضى 

اإلستثنائي الصادآ عن مسير شركة)

IBANAIM)ش.م.م بتاآيخ)1))سبتم8ر)

1)1))تقرآ ما يلي:

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى)

))عماآة آقم) العنوان التالي الزيتوني)

املنزه م.ج حي بلير مكناس،)ص.ب) (7

314)مكناس.

القانون) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة.)

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

نوفم8ر) (4 بتاآيخ) بمكناس  التجاآية 

1)1))بالسجل الترتيبي آقم)3591.

 406 P

ARMA CASABLANCA

 SOCIETE ANONYME

 AU(CALPTAL(DE : 32.000.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 56,RUE(DE

FRANCE VILLE CASABLANCA

RC : 436301

استقالة عضو مجلس اإلداآة
لشركة) العام  الجم   بمقت�ضى 

(،ARMA CASABLANCA SA

آهم،) (3(.111.1111.11 آأسمالها)

قرآ بتاآيخ)1))يوليو)1)1))ما يلي):

استقالة السيد فريد حجبي عضو)

مجلس اإلداآة اعتباآا من)17)ديسم8ر)

.(119

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

آقم) تحت  بالداآالبيضاء) التجاآية 

514)75)بتاآيخ)3)نوفم8ر)1)1).

407 P

RAYHANE AGRI

SARL AU

الرأسمال اإلجتماعي : 11.111.11 

دآهم

املقر اإلجتماعي : زاوية مصطفى 

الرافي وشاآع طنجة إقامة بيالزير 14 

مكتب 7 القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

العام) الجم   عقد  بموجب 

سبتم8ر) ((9 التأسي�ضي املؤآخ بتاآيخ)

1)1))تأسست شركة ذات مسؤولية)

في) وحيد  شريك  ذات  محدودة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.RAYHANE AGRI SARL AU

لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)

العمليات) الخاآج  في  كما  املغرب  في 

التالية):

اإلداآة واإلستغالل الزآاعي.

الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

دآهم) (11.111.11 اإلجتماعي محدد)

مقسمة على)111)حصة من فئة)111 

الشكل) الواحدة على  للحصة  دآهم 

التالي):

مو�ضى ساهيل)111)حصة.

املقر) يوجد  (: اإلجتماعي) املقر 

اإلجتماعي بالقنيطرة زاوية مصطفى)

الرافي وشاآع طنجة إقامة بيالزير)14 

مكتب)7 .

في) محددة  الشركة  مدة  (:  املدة)

99)سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

غير) ملدة  ساهيل  مو�ضى  املسؤول 

محدودة.

لإلحتياط القانوني) (% (5 (: األآلاح)

لقراآ) تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

بالقنيطرة) اإلبتدائية  باملحكمة 

تحت آقم) (،(1(1 أكتولر) (1( بتاآيخ)

 56571 السجل التجاآي آقم) (3345

القنيطرة.
بمثابة بيان ومقتطف)
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STE. TRANS IZEMR
SARL AU

الرأسمال اإلجتماعي : 11.111 دآهم

املقر اإلجتماعي : زاوية مصطفى 

الرافي وشاآع طنجة إقامة بيالزير 14 

مكتب 7 القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

العام) الجم   عقد  بموجب 

أكتولر) (6 بتاآيخ) املؤآخ  التأسي�ضي 

1)1))تأسست شركة ذات مسؤولية)

في) وحيد  شريك  ذات  محدودة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.STE. TRANS IZEMR SARL AU

لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)

العمليات) الخاآج  في  كما  املغرب  في 

التالية):
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نقل البضائ .

الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

دآهم) (11.111 محدد) اإلجتماعي 

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

على) الواحدة  للحصة  دآهم  (111

الشكل التالي):

ابو االكباش امحمد)1111)حصة.

املقر) يوجد  (: اإلجتماعي) املقر 

شاآع) زاوية  بالقنيطرة  اإلجتماعي 

مصطفى الرافي وشاآع طنجة إقامة)

بيالزير)14)مكتب)7 .

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

ملدة) امحمد  االكباش  ابو  املسؤول 

غير محدودة.

لإلحتياط القانوني) (% (5 (: األآلاح)

لقراآ) تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

بالقنيطرة) اإلبتدائية  باملحكمة 

تحت آقم) (،(1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

 56863 السجل التجاآي آقم) (3615

القنيطرة.
بمثابة بيان ومقتطف

409 P

ALI BENBACHIR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

املقر اإلجتماعي : 47، زنقة عمر ابن 

العاص، عماآة إسماعيل، مكتب 4، 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ومصحح) ((1(1 أكتولر) (14 بتاآيخ)

تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القانون األسا�ضي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

باملواصفات التالية):

 ALI (: الشركة) تسمية 

.BENBACHIR TRANS

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

الشريك) املحدودة  املسؤلية  ذات 

الوحيد.

(،47 (: ( للشركة) اإلجتماعي  املقر 

عماآة  العاص،  ابن  عمر  زنقة 

إسماعيل، مكتب 4، القنيطرة.

من  الغرض   : اإلجتماعي  الهدف 

الشركة في املغرب أو راآجه، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسها أو 

لغيرها أو مساهمة في :

مقاول نقل املستخدمين.

مقاول نقل البضائ .

العمليات  جمي   عام  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  التجاآية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقاآية، 

جميعها لحساب الشركة ، واملرتبط 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

اإلجتماعي لتطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة  منذ تاآيخ التأسيس.

آأسمال  : حدد  الشركة  آأسمال 

دآهم   111.111.11 في  الشركة 

1.111 حصة من فئة  مقسمة على 

111 دآهم.

السيد آشيد سرابو 111.111.11 

دآهم حصة اجتماعية.

: الشركة يسيرها السيد  التسيير 

آشيد سرابو وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  التجاآي  السجل  بمصلحة 

 (1(1 نوفم8ر   ( بتاآيخ  القنيطرة 

تحت عدد 79863.
لإليداع والبيان

410 P

RAIHANA SAKANE

شركة ذات املسؤولية املحددودة

آأسمالها : 111.111.11 دآهم

املقر اإلجتماعي : متجر  آقم 1، عماآة 

39، بلوك C، املغرب العربي الطابق 

األآ�ضي القنيطرة 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 RAIHANA SAKANE (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

(،1 آقم) ( متجر) (: املقر اإلجتماعي)

العربي) املغرب  (،C بلوك) (،39 عماآة)

الطابق األآ�ضي القنيطرة.

موضوع الشركة):)

منعش عقاآي.

آأسمال  : حدد  الشركة  آأسمال 

الشركة في مبلغ 111.111.11 دآهم 

اجتماعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

للواحدة، محرآة  111 دآهم  بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد محمد عاون 511 حصة.

 511 عاون  مصطفى  السيد 

حصة.

املدة)):)99)سنة

التسيير : أسند إلى السيد مصطفى 

الحامل  مغرلية،  الجنسية  عاون، 

.G6(4775 للبطاقة الوطنية آقم

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسم8ر.

التجاآي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

آقم 9)569 بتاآيخ ) نوفم8ر 1)1).

411 P

BOUTTI TRAVEL رشكة

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

بالقنيطرة،) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس) ((1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

ش.ذ.م.م) (BOUTTI TRAVEL شركة)

ذات شريك وحيد.

محمد  شاآع   : اإلجتماعي  املقر 

إقامة  عبدو  ومحمد  الديوآي 

كامليا الطابق الثاني مكتب آقم 4) 

القنيطرة.

الهدف اإلجتماعي : 

نقل املستخدمين.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

التي  واملالية  والعقاآية  التجاآية، 

لها عالقة بنشاط الشركة والتي من 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   

التأسيس النهائي.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

املجيد بوتي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسم8ر  من كل سنة.

مبلغ  في  حدد   : املال  آأس 

إلى  مقسمة  دآهم،   111.111.11

دآهم   111 بقيمة  حصة   1111

وتوزيعها  اكتتابها  سدد  للواحدة، 

كالتالي :

 1111 بوتي  املجيد  عبد  السيد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

التجاآي  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بالقنيطرة تحت آقم 56951 بتاآيخ 3 

نوفم8ر 1)1).

من أجل املستخرج واإلشاآة

412 P
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RABDEL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرآ) ( عرفي) عقد  بمقت�ضى 

 (1(1 بالقنيطرة بتاآيخ فاتح أكتولر)

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخاصيات التالية:

.RABDET TRANS(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محددودة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجتماعي):

مقاول نقل األشخاص.

مستوآد ولائ  بالجملة.

مقاول أشغال مختلفة أو بناء.

املد):)99)سنة.
املقر):)3))آقم)4)شاآع أنوال عماآة)

الزهوآ)11)مكتب ميموزة القنيطرة.

دآهم)) (111.111.11 (: الرأسمل)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة.

عبد العاطي أآويبعة) (: الحصص)

1111)حصة.

أآويبعة) العاطي  عبد  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاآي آقم):)56911.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

7))أكتولر)1)1))تحت آقم)56911.

413 P

 CONSEILS ETUDES ET

STRATEGIES
SARL

 (1 بموجب العقد املؤآخ بتاآيخ)

العام) الجم   قرآ  ((1(1 سبتم8ر)

للشركة ما يلي):

إستمراآ نشاط الشركة.

تخفيض آأس املال للشركة.
زيادة آأس املال للشركة.

للقانون) الشامل  التعديل 

األسا�ضي.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

 4 باملحكمة التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

نوفم8ر)1)1))تحت عدد)17)118.

414 P

STE. TRAGAL
بتاآيخ) املؤآخ  العقد  بموجب 

أعلن الجم  العام) ((1(1 يونيو) (31

للشركة ما يلي):

باعمال) السيد  الشريك  وفاة 

أحمد.

تخصيص نصيب الوآثة من آأس)

املال املستحق للمتوفى.

 1193 املهدي) باعمال  السيد 

حصة.

 1193 يونس) باعمال  السيد 

حصة.

 1193 محمد) باعمال  السيد 

حصة.

ابنسة باعمال لبنى)546)حصة.

 6(9 صفية) بعمل  أيت  السيدة 

حصة.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

لدى املحكمة التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

))نوفم8ر)1)1))تحت عدد)118119.

415 P

 INOULA
SARL

 14 بموجب العقد املؤآخ بتاآيخ)

يوليو)1)1))وضعت قوانين الشركة):

اإلسم اإلجتماعي):)إنوال.

الهدف):)

األشغال املختلفة في البناء.
املقر اإلجتماعي):)آقم)18)زنقة بهت)

أكدال الرلاط.

الحصص) جمي   (: الحصص)

دآهم) (111.111.11 قدآها) نقدية 

موزعة كالتالي):

811)حصة) السيد جابا مصطفى)

من فئة)111)دآهم.

السيد جابا يونس)11))حصة من)

فئة)111)دآهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
السيد جابا يونس.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)
بالرلاط) التجاآية  املحكمة  لدى 
تحت عدد) ((1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

.118153
416 P

األستاذ محمد باينة
موثق

 LES DELICES DE شركة
 MARIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الرلاط، عماآة آقم 31 شقة آقم 8 

زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
تأسيس شركة

من) محرآ  آسمي  عقد  بمقت�ضى 
باينة) محمد  �ضي  ( األستاذ) طرف 
1)1))تم تأسيس) 5))سبتم8ر) بتاآيخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):
 LES DELICES DE (: التسمية)

.MARIA
املسؤولية  ذات  شركة   : الصفة)

املحدودة.
غرض الشركة بإيجاز :

صناعة ولي  الحلويات واململحات.
عماآة) الرلاط،)  : اإلجتماعي  املقر 
موالي) زنقة  (8 آقم) شقة  (31 آقم)

احمد لوكيلي حسان.
الشركة) مدة  تحديد  تم  (: املدة)
99)سنة من تاآيخ تسجيلها في) رالل)

السجل التجاآي.
 11.111 (: الشركة) آأسمال  مبلغ 

دآهم.
الشركاء):

السيدة فاتن بدآي بحصة)511.
السيد أيمن بدآي بحصة)511.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيدة فاتن بدآي ملدة غير محدودة.
لدى) للشركة  القانوني  اإليداع 
التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
عدد) التجاآي  السجل  بالرلاط 

147159)بتاآيخ)6))أكتولر)1)1).
417 P

STE. ESPACE DINO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

آأس املال : 111.111.11 دآهم

زنقة آقم 16 الرقم 19  سيدي 

قاسم

تصريح بالتأسيس 
 ( بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أبريل)113))واملسجل بتاآيخ)3)أبريل)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  ((113

الخصائص التالية):

 STE. ESPACE DINO (: التسمية)

. SARL AU

الهدف):

استغالل مقهى.

 16 آقم  زنقة   : املقراإلجتماعي)

الرقم 19  سيدي قاسم.

 111.111.11  : الشركة  آأسمال 

دآهم.

آضوان  قاسو  السيد   : التسيير 

البطاقة  آقم  واحد  وشريك  مسير 

.GH(4459 الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاآي : لقد تم اإليداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاآيخ) قاسم  بسيدي  اإلبتدائية 

 (14 عدد) تحت  ((1(1 يوليو) (13

والحصول على السجل التجاآي آقم)

.(8433

418 P

STE AGRO BG
شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأس املال : 111.111.11 دآهم

دواآ اوالد ياعيش النويرات مشرع 

بلقصيري

تصريح بالتأسيس 
 14 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 15 بتاآيخ) واملسجل  ((1(1 أكتولر)

تأسيس شركة تحمل) ((1(1 أكتولر)

الخصائص التالية):

. STE AGRO BG(:(التسمية
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الهدف):

االستيراد والتصدير.

)بائ  أو وسيط.

وترلية البقر.

املقراإلجتماعي): دواآ اوالد ياعيش 

النويرات مشرع بلقصيري.

 111.111.11  : الشركة  آأسمال 

دآهم.

التسيير : السيد بدآ العاللي آقم 

.GB(((657 البطاقة الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاآي : لقد تم اإليداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاآيخ) بلقصيري  بمشرع  اإلبتدائية 

 438 عدد) تحت  ((1(1 أكتولر) ((7

والحصول على السجل التجاآي آقم)

.397

419 P

H.K.M DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأس املال : 111.111.11 دآهم

شاآع الجيش امللكي آقم 11 مشرع 

بلقصيري

تصريح بالتأسيس 
 (8 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 15 1)1))واملسجل بتاآيخ) أغسطس)

تأسيس شركة تحمل) ((1(1 أكتولر)

الخصائص التالية):

 H.K.M (: التسمية)

. DISTRIBUTION

الهدف):

واملواد) بالجملة  السكر  بي  

الغذائية العامة ونقل البضائ  للغير.

الجيش  شاآع   : املقراإلجتماعي)

امللكي آقم 11 مشرع بلقصيري.

 111.111.11  : الشركة  آأسمال 

دآهم.

التسيير : السيد هرمك محمد آقم 

.GN3(18( البطاقة الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاآي : لقد تم اإليداع)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاآيخ) بلقصيري  بمشرع  اإلبتدائية 
 ((1 عدد) تحت  ((1(1 أكتولر) ((7
والحصول على السجل التجاآي آقم)

.399
420 P

الشركة العقارية مرسلة
سجل تجاآي آقم 5)4.)9

استمراآ الشركة
العام) الجم   قراآ  بمقت�ضى 
 (1(1 يونيو) (31 بتاآيخ) اإلستثنائي 
شركة) مرسلة،) العقاآية  للشركة 
املسؤولية،آأسمالها) محدودة 
مقرها) الكائن  دآهم،) (311.111
املركب) ( بالداآالبيضاء) اإلجتماعي 
التجاآي ديوان)-)ساحة أكنول وزاوية)
معاينة) تمت  الديوآي،) الكريم  عبد 
انخفاض الرأس املال الداتي املستنتج))
 13.1(.(119 حتى) الحسابات  من 
عن آب  الرأس املال اإلجتماعي وتقرآ)
بالتالي طبقا للقانون استمراآ الشركة)
اإلجتماعي) آأسمالها  تأسيس  وإعادة 
من جديد وذلك في ابجال القانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
سبتم8ر) ((( ( ( بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1))تحت آقم)746.889. 
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي،)
سبتم8ر) ((( ( ( بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1))تحت آقم)3)1.1).
مقتطف ألجل النشر

املسير

421 P

LM NEGOCE
سجل تجاآي آقم 91.397

إستمراآ الشركة
اإلستثنائي) القراآ  بمقت�ضى 
يونيو) (31 بتاآيخ) الوحيد  للشريك 
 LM (، املسماة) للشركة  ( ((1(1
محدودة) شركة  (،NEGOCE
املسؤولية ذات شريك وحيد آأسمالها)
مقرها) الكائن  دآهم،) (111.111.

شاآع) اإلجتماعي بالداآالبيضاء)–31)

الجيش امللكي،)تمت معاينة انخفاض)

من) ( املستنتج) الداتي  املال  الرأس 

ديسم8ر119)   (31 حتى) الحسابات 

عن آب  الرأس املال اإلجتماعي وتقرآ)

بالتالي طبقا للقانون استمراآ الشركة)

اإلجتماعي) آأسمالها  تأسيس  وإعادة 

من جديد وذلك في ابجال القانونية.

)تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بالداآالبيضاء) التجاآية  باملحكمة 

تحت آقم) ( ( 1))سبتم8ر1)1)) بتاآيخ)

.746.647

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

التجاآية) باملحكمة  التجاآي،)

 (1 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

سبتم8ر1)1))تحت آقم)1.881).
للنسخة واإلشاآة

422 P

الشركة العقارية لقرية الجماعة

سجل تجاآي آقم 17.461

إستمراآ الشركة
العام) الجم   قراآ  بمقت�ضى 

  (1(1 يونيو) (31 ( بتاآيخ) اإلستثنائي 

الجماعة) لقرية  العقاآية  للشركة 

آأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

مقرها) الكائن  دآهم،) ( (511.111

 313– بالداآالبيضاء) اإلجتماعي 

تمت) الروداني،) إبراهيم  شاآع 

معاينة انخفاض الرأس املال الداتي)

 31 ( حتى) الحسابات  من  ( املستنتج)

املال) الرأس  آب   عن  ديسم8ر119))

اإلجتماعي وتقرآ بالتالي طبقا للقانون)

تأسيس) وإعادة  الشركة  استمراآ 

آأسمالها اإلجتماعي من جديد و ذلك)

في ابجال القانونية.

)تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بالداآالبيضاء) التجاآية  باملحكمة 

آقم)) تحت  ( سبتم8ر1)1)) بتاآيخ)))

.746.888

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي،)
سبتم8ر) ((( ( بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1))تحت آقم)))1.1).
للنسخة واإلشاآة (

423 P

الشركة العقارية املون  
سجل تجاآي آقم 91.397

إستمراآ الشركة
العام) الجم   قراآ  بمقت�ضى 
(،(1(1 يونيو) (31 ( اإلستثنائي بتاآيخ)
شركة) املون،) العقاآية  للشركة 
آأسمالها) املسؤولية  محدودة 
مقرها) الكائن  دآهم،) ( (111.111
املركز) (– بالداآالبيضاء) اإلجتماعي 
أكنول) زنقة  زاوية  ديوان  التجاآي 
تمت معاينة) وعبد الكريم الديوآي،)
انخفاض الرأس املال الداتي املستنتج))
من الحسابات حتى)31)ديسم8ر119) 
عن آب  الرأس املال اإلجتماعي وتقرآ)
بالتالي طبقا للقانون استمراآ الشركة)
اإلجتماعي) آأسمالها  تأسيس  وإعادة 
من جديد وذلك في ابجال القانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
سبتم8ر) بتاآيخ1)) بالداآالبيضاء)
1)1)))))تحت آقم).746.644                         
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي،)
سبتم8ر1)1)  ((1 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)1.877).
للنسخة واإلشاآة

424 P

الشركة العقارية الفيال ش.م.م  
سجل تجاآي آقم 389.)9

إستمراآ الشركة
العام) الجم   قراآ  بمقت�ضى 
(،(1(1 يونيو) (31 ( اإلستثنائي بتاآيخ)
شركة) الفيال،) العقاآية  للشركة 
آأسمالها) املسؤولية  محدودة 
مقرها) الكائن  دآهم،) ( (511.111
املركب) (– بالداآالبيضاء) اإلجتماعي 
التجاآي ديوان ساحة أكنول وزاوية))
معاينة) تمت  الديوآي،) الكريم  عبد 
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انخفاض الرأس املال الذاتي املستنتج))

من الحسابات حتى)31)ديسم8ر119) 
عن آب  الرأس املال اإلجتماعي وتقرآ)

بالتالي طبقا للقانون استمراآ الشركة)

اإلجتماعي) آأسمالها  تأسيس  وإعادة 

من جديد وذلك في ابجال القانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

سبتم8ر) ((1 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1)))))تحت آقم).746.646                         

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي،)

سبتم8ر1)1)  ((1 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)1.879).
للنسخة واإلشاآة

425 P

الشركة القيسية

سجل تجاآي آقم 181.839

إستمراآ الشركة
العام) الجم   قراآ  بمقت�ضى 

(، يونيو1)1)) (31 ( اإلستثنائي بتاآيخ)

محدودة) شركة  (، القيسية) للشركة 

 11.111 آأسمالها) املسؤولية 

اإلجتماعي) مقرها  الكائن  دآهم،)
التجاآي) املركز  (– بالداآالبيضاء)

ديوان زاوية زنقة أكنول و عبد الكريم)

انخفاض) معاينة  تمت  الديوآي،)

من) ( املستنتج) الداتي  املال  الرأس 

عن) (31.1(.(119 حتى) الحسابات 
وتقرآ) اإلجتماعي  املال  الرأس  آب  

بالتالي طبقا للقانون استمراآ الشركة)

اإلجتماعي) آأسمالها  تأسيس  وإعادة 

من جديد وذلك في ابجال القانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

سبتم8ر) ((1 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1)))تحت آقم))746.645.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

التجاآية) باملحكمة  التجاآي،)

 (1 ( بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

سبتم8ر1)1))تحت آقم)1.878).
للنسخة واإلشاآة

426 P

 HOTEL MANAGEMENT

SERVICE
SARL AU

مؤسسة ذات الشخص الوحيد 

وذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتماعي : الرلاط حي 

املحيط عماآة 94 زنقة نابولي شقة 

آقم 1

آأسمالها : 11.111.11 دآهم.

السجل التجاآي : 119995 الرلاط

الحل املسبق للشركة
املساهم) قراآ  محضر  بمقت�ضى 

سبتم8ر) (31 بتاآيخ) الوحيد 

آقم) تحت  واملسجل  ((1(1

 RE(1(111(7774(146 OR

أكتولر) ((3 بتاآيخ) (((814/(1(1

1)1))قرآ املساهم الوحيد ما يلي):

الحل املسبق للشركة).

تحديد مقر التصفية في العنوان)

 94 :)الرلاط حي املحيط عماآة) التالي)

زنقة نابولي شقة آقم)1.

 MAUREL السيد) تعيين 

مصفي) (THIERRY JEAN LOUIS

للشركة.

تفويت السلط.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي لدى كتابة الضبط املحكمة)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) للرلاط  التجاآية 

1)1))تحت آقم)118117.

427 P

PETS CLUB شركة
ش.م.م

397، قطاع )، املحل آقم 1، والد 

مطاع، تماآة

تفويت حصص إجتماعية
 وتحديث القانون األسا�ضي

الغير) العام  الجم   ملحضر  تبعا 

أكتولر) (5 العادي املؤآخ بتماآة يوم)

 PETS CLUB(1)1))قرآ شركاء)شركة

ش.م.م ما يلي):

الحصص) تفويت  املصادقةعلى 

 (1(1 أكتولر) (5 بتاآيخ) اإلجتماعية 

كما يلي):

 111 51))حصة من فئة) تفويت)

عادل) محمد  السيد  يمتلكها  دآهم 

فنو�ضي في شركة)PETS CLUB)ش.م.م)

لفائدة السيد مهدي بوعميرة.

التفويت) بصحة  الشركاء) إعالن 

وإبالغ الشركة بهذه العملية.

محمد) السيد  استقالة  قبول 

عادل فنو�ضي من منصبه كمسير ثاني)

ومنحه اإلبراء)الكامل والنهائي لإلداآة.

6)و7  التعديالت املترتبة للمادتين)

و15)من القانون األسا�ضي.

األسا�ضي) القانون  تحديث 

واملوافقة عليه.

اإليداع القانوني تم لدى املحكمة)

أكتولر) ((6 يوم) بتماآة  اإلبتدائية 

1)1))تحت آقم))3)4.

428 P

إكسكوب)

ش.م.م

 INGENERIE POUR LA

« CONSTRUCTION ET

 L’INFRASTRUCTURE

«INCI «
ش.م.م

الجم ) محضر  بمقتضيات 

بتاآيخ) املنعقد  العادي  الغير  العام 

شركاء) قرآ  ((1(1 سبتم8ر) (14

 INGENERIE POUR شركة)

 LA CONSTRUCTION ET

(،L’INFRASTRUCTURUE INCI

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

ومقرها) دآهم  (511.111 آأسمالها)

 115 بالداآالبيضاء) اإلجتماعي 

أ،طريق الجديدة ما يلي):

من) الشركة  آأسمال  تخفيض 

511.111)دآهم إلى)11.111))دآهم.

تغيير عنوان محل سكنى الشركاء.

و44  (15 (،7 (،6 الفصول) تعديل 

من القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أكتولر) (16 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1))تحت آقم)16)751.
ملخص قصد النشر

إكسكوب

429 P

إكسكوب)

ش.م.م

YASMINA BALANCA
SARL

إنهاء حل الشركة
العام) الجم   بمقتضيات محضر 

 16 بتاآيخ) املنعقد  العادي  الغير 

شركة) شركاء) قرآ  ((1(1 سبتم8ر)

شركة) (،YASMINA BALANCA

آأسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

اإلجتماعي) ومقرها  دآهم  (11.111

(،619 آقم) عماآة  ((1 آقم) بمحل 

املسيرة)1)أ،)مراكش ما يلي):

املصادقة على الحساب الختامي)

للتصفية.

الشركة) ملصفي  إبراء) إعطاء)

السيد آضوان العرو�ضي وكذا للمهام)

املنسولة إليه.

معاينة نهاية التصفية وتشطيب)

الشركة من السجل التجاآي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمراكش)

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

.1166(1
ملخص قصد النشر

إكسكوب

430 P

 THE BRIDGE BUILDERS

AGENY
ش.م.م.

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((1(1 ماآس) (3

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

لشريك واحد ذات املميزات التالية):



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15556

 THE BRIDGE :شركة) اإلسم)

ذات) ش.م.م  (BUILDERS AGENY

شريك واحد.

 7 آقم) :عماآة  اإلجتماعي) املقر 

 3 تجزئة) (1 الخير) 5)1طريق  مكتب)

أكادير

تطوير) (: اإلجتماعي) الهدف 

وتسويق ردمات االنترنيت والتجاآة)

في) التجاآة  وكذلك  االلكترونية 

السل  بجمي  أنواعها والتي ال تتطلب)

موافقة.

تشغيل بوابات اإلنترنيت لتوظيف)

املوظفين وتوظيفهم وإسداء)املشوآة)

البشرية) باملواآد  يتعلق  فيما  لهم 

وكذلك تعيين املوظفين دارل أملانيا)

وراآجها وبشكل عام جمي  العمليات)

الصناعية والتجاآية املتعلقة بما يلي):

اكتساب،) مشاآكة،) إنشاء،)

إداآة تأجير جمي  الشركات،) تأجير،)

تشغيل املؤسسات،) تركيب،) تأجير،)

العمل،) وآش  املصان ،) األعمال،)

املتعلقة بواحد أو آرر من األنشطة)

املحددة.

العمليات) جمي   على  الحصول 

بهذه) املتعلقة  االرتراع  ولراءات 

أو) عليها  الحصول  أو  األنشطة 

استغاللها أو تحويلها.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيله بالسجل التجاآي.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)111.111)دآهم مقسمة إلى)1111 

للحصة) دآهم  (111 بقيمة) حصة 

الواحدة كلها للسيد آياض آشيد.

التسيير):))عين السيد آياض آشيد)

من) ابتداء) للشركة  وموقعا  مسيرا 

تاآيخ تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة اإلجتماعية):))من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

األآلاح):))5)%)لإلحتياط اإلجتماعي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بأكادير))

آقم) تحت  ((1(1 أبريل) (9 بتاآيخ)

.89997

الشركة) (: التجاآي) السجل 

باكادير) التجاآي  بالسجل  مسجلة 

تحت آقم)814)4.

431 P

TEGECO شركة

ش.م.م

تأسيس شركة
 5 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) وض   تم  ((1(1 أكتولر)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

لشريك واحد ذات ملميزات التالية):

ش.م.م) (TEGECO :شركة) اإلسم)

ذات شريك واحد.

املقر اإلجتماعي):تجزئة)116)طريق)

934)آقم)3)حي السالم أكادير.

الهدف اإلجتماعي):

أو) مختلفة  أعمال  مقاول 

إنشاءات.

مقاول تركيبات كهرلائية.

بي  مواد البناء.

البناء،) أعمال  جمي   تنفيذ 

والخاصة،) العامة  الفنية  واألعمال 

جمي  األعمال املدنية وأعمال الحفر)

والعزل) والطرق  الصحي  والصرف 

املائي.

)ولي ))وتسويق جمي  أنواع) شراء)

األرشاب باملغرب والخاآج.

والدهان) الكهرلاء) أعمال 

والسباكة الصحية والديكوآ.

شراء)وتصني  وتسويق مواد البناء)

)االسمنت والح�ضى والرمل والحجر)

إلخ).

وتركيب) ومعالجة  بي   الشراء،)

تحقيق) الررام،) أنواع  جمي  

وجمي ) املحاجر  جمي   واستغالل 

الراواسب املعدنية.

جمي  أعمال الطرق.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)111.111)دآهم مقسمة إلى)1111 

للحصة) دآاهم  (111 بقيمة) حصة 

الواحدة كلها للسيد أزلغا محمد.

التسيير):)عين السيد أزلغا محمد)

مسيرا وموقعا للشركة ابتدء)من تاآيخ)

تسجيلها بالسجل التجاآي وذلك ملدة)

غير محدودة.

السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر.

)األآلاح):))5)%)لإلحتياط اإلجتماعي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأكادير)) التجاآية  باملحكمة  القانوني 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ)

.96751

الشركة) (: التجاآي) السجل 

مسجلة بالسجل التجاآي باملحكمة)

التجاآية باكادير تحت آقم)44745.

432 P

 MOBILIER ET

AMENAGEMENT MAROC
SARL AU

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (،(1(1 أكتولر) (14 بتاآيخ) تماآة،)

املسؤولية) ذات  شركة  تسجيل  تم 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):

 MOBILIER ET (: التسمية)

AMENAGEMENT MAROC

.SARL AU

الهدف اإلجتماعي):

صناعة تحويل الخشب واألشغال)

املتعلقة بالصلب.

واإلصالحات) البناء) أشغال 

املتنوعة املتعلقة بها.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

القيمة) حصة  (1111 إلى) مقسمة 

اإلسمية هي)111)دآهم للحصة).

 1111 حبا�ضي) مصطفى  السيد 

حصة).

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدى من تاآيخ التسجيل).

املريس) تجزئة  ((4 آقم) (: املقر)

الغزالي تماآة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفم8ر) (4 بتاآيخ) بتماآة  اإلبتدائية 

1)1))تحت آقم)81)4.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

هو) بتماآة  اإلبتدائية  باملحكمة 

.131165

433 P

STE. IDERFAN BATIMENTS
S.AR.L-AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ومسجل) (،(1(1 نوفم8ر) (3 بتاآيخ)

تم) ((1(1 نوفم8ر) (3 تزنيت) بمدينة 

املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

محددة) وحيد  لشريك  املحدودة 

العناصر كما يلي):

 STE. IDERFAN (: التسمية)

.BATIMENTS S.AR.L-AU

تجزئة) (18 آقم) (: املقراإلجتماعي)

الخير)))تزنيت.

الغرض):

األشغال املختلفة أو البناء.

اإلنعاش العقاآي.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسير الحسين حامى.

دآهم) (111.111.11 (: املال) آأس 

مقسم إلى)1111)حصة بما قدآه)111 

دآهم لكل حصة موزعة كما يلي):

الحسن) للسيد  ( 1111حصة)  

حامى.
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السنة اإلجتماعية أو املالية)):)من)
فاتح يناير إلى)31)ديسم8ر.

آقم السجل التجاآي):)4539.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 733 آقم) تحت  بتزنيت  اإلبتدائية 

بتاآيخ)4)نوفم8ر)1)1).
434 P

شركة التدقيق والخ8رة
ش.م.م

BG NEGOCE
SARL AU

استمراآية الشركة
الغير) القراآ  محضر  بمقتضيات 
(،(1(1 سبتم8ر) (31 بتاآيخ) العادي 
 BG لشركة) الوحيدة  الشريك  قرآ 
مسؤولية) ذات  شركة  (،NEGOCE
محدودة ذات شريك وحيد آأسمالها)
اإلجتماعي) ومقرها  دآهم  (111.111
فضاء) شاآع محمد الخامس،) (،355
(،58 آقم) الراب ،) الطابق  يسرى،)

الداآالبيضاء،)ما يلي):
رساآة) آغم  الشركة  استمراآية 
اإلجتماعي) آأسمالها  أآلاع  ثالثة 
86)من القانون) بموجب أحكام املدة)

.96-5
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1))تحت آقم)6)1)75.
ملخص قصد النشر

شركة التدقيق والخ8رة

435 P

إكسكوب)
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدوة ذات)
شريك وحيد

ENDECHEM
ش.م.م

بمقتضيات عقد عرفي حرآ بتاآيخ)
3))سبتم8ر)1)1)،)تم تأسيس شركة)

مميزاتها كالتالي):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدوة ذات شريك وحيد.

(: اإلجتماعية) التسمية 
.ENDECHEM

لها) الشركة  (: الهدف اإلجتماعي) (
كهدف إجتماعي في املغرب أو راآجه):
التوزي ) التصدير،) اإلستيراد،)
والبضائ ) الخام  املواد  وتسويق 
الكيماوية،) للصناعات  املوجهة 
مستحضرات) األدوية،) راصة 

التجميل والتغدية.
اإلستشاآية) الخدمات  جمي  
األررى) الخدمات  أو  واملساعدة 
املتعلقة بالبي  والتوزي  للمواد الخام)

والبضائ  املذكوآة أعاله.
وجمي ) الشركات  جمي   تمثيل 
املنتجات املتعلقة باألنشطة املذكوآة)

أعاله.
العمليات) كل  عامة،) ولصفة 
املنقولة) الصناعية،) التجاآية،)
بشكل) املتعلقة  واملالية،) العقاآية،)
باألهداف) مباشر  غير  أو  مباشر 
أو التي من شأنها) املشاآ إليها أعاله،)
أن تساعد على تحقيقها وتطويرها،)
أو) مباشرة  مساهمة  كل  وكذلك 
في) كان شكلها،) كيفما  مباشرة،) غير 
املقاوالت التي لها أهداف مشابهة أو)

مرتبطة بهدف الشركة.
شاآع) (،46 (: اإلجتماعي) املقر 
الزآقطوني الطابق الثاني الشقة آقم)

6)الداآالبيضاء.
تاآيخ) من  ابتداء) سنة  (99 (: ملدة)

تأسيسها.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
 111.111 آأسمال الشركة في قيمة)
حصة من) (1.111 دآهم مقسمة إلى)
الواحدة،) للحصة  دآهم  (111 فئة)
محرآة نقدا بصفة) مكتتبة بكاملها،)

تامة وموزعة))على الشريك الوحيد.
الشريك):

 TRANSMARE الشركة)
 CHEMIE INTERNATIONAL
 111.111 آأسمالها) شركة مساهمة 
آقم) تحت  ببلجيكا  مسجلة  أوآو 
اإلجتماعي) ومقرها  (1685.6(6.68(
 DE KEYSERLEI 58 (118 ب)
ممثلة من طرف) بلجيكا  (،ANVERS
 PATRICK CAROLUS VAN السيد)

.ENDE

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

محدودة من طرف):

 PATRICK CAROLUS السيد)

للشركة،) مسير  (،VAN ENDE

 DE WILGAART ب) والقاطن 

BRASSCHAAT 931)-8،)بلجيكا.

 JEROEN BART SMET السيد)

ب)) والقاطن  للشركة،) مسير 

 WEVERSTRAAT 79-9111 SIN-

NIKLAAS NIKLAASبلجيكا.

تسجيل) تم  (: التجاآي) السجل 
التجاآي) بالسجل  لشركة 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1))تحت آقم)476573.
ملخض قصد النشر

إكسكوب

436 P

WORLD SERVICES COMPTA

 SPIDER TECHNOLOGIE
SARL AU

تأسيش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

 13 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وض   تم  ((1(1 أغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

واحد) شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية):

 SPIDER (: التسمية)

.TECHNOLOGIE SARL AU

الهدف اإلجتماعي):

تقديم الخدمات.

اللوازم املكتبية.

التجاآة العامة.

أعمال مختلفة.

 9 إقامة) (3 :)شقة) املقر اإلجتماعي)

زنقة فاآصوفيا املحيط الرلاط.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 

على) موزعة  دآهم  (111.111.11

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للحصة وزعت كما يلي):

السيد بحاج يونس)1111)حصة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.

يونس) بحاج  السيد  (: التسيير)

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

تم إيدع السجل التجاآي بكتابة)

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (6 بتاآيخ)

.1174(3

437 P

GB OFFICE SPACE

SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

ذات) الوحيد  الشريك  محدودة 

املواصفات التالية):

 GB OFFICE SPACE التسمية)

ش.م.م.ش.و.

املقر):)1))ساحة ابو بكر الصديق)

شقة آقم)8)أكدال الرلاط.

النشاط التجاآي):

)ممون حفالت.

اإلستيراد والتصدير.

املدة):)99)سنة.

دآهم،) (11.111.11 (: املال) آأس 

 111 111)حصة من فئة) مقسم إلى)

تحملها السيد) مؤدات كاملةـ) دآهم،)

بنعباس التعاآجي غيثة كوثر.

بنعباس) السيدة  (: التسيير)

غير) ملدة  كوثر،) غيثة  التعاآجي 

محدودة.

بالسجل) تم  القانوني  اإليداع 

التجاآي للمحكمة التجاآية بالرلاط)

نوفم8ر) (4 بتاآيخ) (147(43 تحت آقم)

.(1(1

438 P
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BYTEFLY CONSULTING

ش.م.م.ش.و

آأسمالها : 111.111.11 دآهم

مقرها اإلجتماعي : العماآة 4، الشقة 

5)، زنقة الداآالبيضاء حسان 

الرلاط

تأسيس شركة
في) محرآ  عرفي  عقد  بموجب 

 (1(1 أكتولر) (1( بتاآيخ) الرلاط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة وشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):

 BYTEFLY شركة) (: التسمية)

CONSULTING)ش.م.م.ش.و.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف):

برمجة تحليل األجهزة اإللكترونية.

استشاآة في التسيير.

(،4 العماآة) (: اإلجتماعي) املقر 

الداآالبيضاء) زنقة  (،(5 الشقة)

حسان الرلاط.

(: اإلجتماعي) املال  آاس 

إلى) مجزأ  دآهم  (111.111.11

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

بالكامل،) الواحدة مدفوعة  للحصة 

واملخصصة للشريك الوحيد):)

للسيد مزواآ حميد)1111)حصة.

تم تعيين السيد مزواآ) (: التسيير)

غير) لفترة  للشركة  كمسير  حميد 

محدودة.

السنة) تبدأ  (: اإلجتماعية) السنة 

اإلجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31ديسم8ر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم 

هيئة) لدى  الضبط  بكاتبة  املحضر 

 4 بتاآيخ) بالرلاط  املحكمةالتجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5197.
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 SOCIETE YASSINE ET 

CHAIMAE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي حر بالرلاط)

وض ) تم  (،(1(1 يونيو) (15 بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام 

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية املبينة فيما يلي):

 YASSINE ET (: التسمية)

.CHAIMAE

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الغاية من الشركة هي):

مقاولة تصدير واالستيراد.

موالي) زنقة  (8 إقامة) (31 (: املقر)

أحمد لوكيلي حسان الرلاط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتباآا من تاآيخ تأسيسها النهائي.

 111.111 (: الجماعي) املال  آأس 

دآهم املوزع كما يلي):

السيد ياسين عبيد)61.111)دآهم)

611)حصة.

 41.111 اللجائي) شيماء) السيدة 

دآهم)411)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلداآة)

بصفته املسير) السيد ياسين عبيد،)

غير) ملدة  للشركة  الوحيد  القانوني 

محددة.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسم8ر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجاآية بالرلاط سجل تجاآي تحت)

سبتم8ر) (7 بتاآيخ) (116464 آقم)

1)1)،)سجل تجاآي آقم)145587.

440 P

SOCIETE ZERIAB TRAVAUX
SARL AU

سجل تجاآي آقم 171 الرماني

العام) الجم   محضر  إثر  على 

اإلستثنائي املنعقد بتاآيخ)9))سبتم8ر)

1)1))الرماني تم تقرير ما يلي):

التصفية اإلداآية والحل املسبق)

للشركة.

سناء) عبا�ضي  السيدة  تعين  تم 

ب.ت.و))I411877مصفية للشركة.

بدواآ) التصفية  تم تحديد محل 

الرماني) املرشوش  سبت  شليحيين 

رميسات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالرماني)

بتاآيخ))1)أغسطس)1)1))تحت آقم)

.36
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ديوان ذ هشام متوكل

موثق

39)زنقة فوزيي زاوية شاآع اميل زوال الطابق)

السادس البيضاء

الهاتف):)4).4.91).))1./))

 الجدران لإلنعاش العقاري 
ش.م.م

 املقر : 7 شاآع ابن تاشفين إقامة 

فاطمة الزهراء الطابق الثاني شقة 6 

عين برجة الداآالبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق) متوكل  هشام  األستاذ 

يتضمن محضرالجم ) بالداآالبيضاء)

 13 بتاآيخ) املنعقد  العام اإلستثنائي 

و14)يوليو)1)1))تم):)

قبول إستقالة السيد محمد ايت)

احمد كمسير وحيد للشركة.

احمد) ايت  حميد  السادة  تعيين 

واملحفوظ ايت احمد ونوآالدين ايت)

غير) ألجل  للشركة  كمسيرين  احمد 

محدودة.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)

بالدآالبيضاء) التجاآية  باملحكمة 

عدد) تحت  ((1(1 يوليو) ((1 بتاآيخ)

.741567

بالسجل) الشركة  تعديل  تم 
التجاآي بتاآيخ)1))يوليو)1)1))تحت)

عدد)))148.
من أجل امللخص واإلشاآة

األستاذ هشام متوكل

442 P

ديوان االستاذ جعفر جابر

موثق

STE EQDOM
S.A

شركة مجهولة االسم
آاسمالها : 5.111)167.1 دآهم
مقرها االجتماعي : 7)1 شاآع 

الزآقطوني الداآالبيضاء 
محضر الجم  العام الغير العادي)
املتضمن ((1(1 يونيو) ((3  بتاآيخ)

)ما يلي):
للسنة) الحسابات  على  املوافقة 

املنتهية بتاآيخ)31)ديسم8ر)119).
ومراقبي) لالداآيين  االبراء) منح 

الحسابات من مهامهم.
توزي  نتائج الدرل للسنة املنتهية)

بتاآيخ)31)ديسم8ر)119).
تحديد مقداآ الرسوم الحضوآ.

املشاآ) االنفاقات  على  املوافقة 
اليها في املادة)56)من القانون)95/17 
العامة املحدودة كما) على الشركات 
 15/(1 تم تعديله وتتميمه بالقانون)

و78-)1.
من) اثنين  عضوية  فترة  انتهاء)

املديرين وابراء)ذمتهما)؛
تجديد والية مدير واحد.

أعضاء) من  اثنين  استقالة  اقراآ 
مجلس االداآة.

التصديق على التعيين عن طريق)
مشاآكة مدير جديد.

تعيين مدير جديد.
مدققي) عضوية  فترة  انتهاء)

الحسابات القانونيين.
قانوني) مراج   تفويض  تجديد 

واحد.
تعيين مدقق حسابات جديد.

بقصد) الصالحيات  تمنح 
االجراءات القانونية.
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بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أغسطس) (13 بتاآيخ) الداآالبيضاء)

1)1)،)تحت آقم)743168.
للنسخة والبيان

االستاذ جعفر جابر
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ديوان االستاذ جعفر جابر

موثق

شاآع أوالد زيان مجم  السواق السالم

اقامة السالم عماآة م،)الطابق الثالث آقم))

الداآالبيضاء

STE EXPERION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

آاسمالها : 11.111).4 دآهم

مقرها االجتماعي : الطريق الوطنية 

آقم 9، بقعة آقم 64، 65 تجزئة 

النعيم تيط مليل 

مؤآخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

تم الزيادة) (،(1(1 أكتولر) (17 بتاآيخ)

 EXPERION ( شركة) آاسمال  في 

111.111.))دآهم الى) SARL AU)من)

قدآها) بزيادة  أي  دآهم  (4.(11.111

111.111.))دآهم.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

 (1(1 نون8ر) (4 بتاآيخ) للداآالبيضاء)

تحت آقم)731)75.

سجل تجاآي آقم)63)317.
للنسخة والبيان

االستاذ جعفر جابر
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 STE LOSTE ET CIE

ASSURANCES
شركة مجهولة االسم 

آأسمالها : 311.111 دآهم

مقرها االجتماعي : الداآالبيضاء 7)1 

شاآع الزآقطوني

محضر الجم  العام الغير العادي)

يتضمن) ((1(1 يونيو) ((3 بتاآيخ)

القراآات االتية):

للسنة) الحسابات  على  املوافقة 

املنتهية بتاآيخ)31)ديسم8ر)119).

ومراقبي) لالداآيين  االبراء) منح 

الحسابات لتنفيذ))مهامهم.

املوافقة على نتائج السنة املالية)

لغاية)31)ديسم8ر)119).

املشاآ) االتفاقات  على  املوافقة 

اليها في املادة)56)من القانون)95/17 

على الشركات املجهولة كما تم تعديله)

وتتميمه بالقانون)1)/15)و78/)1.

انتهاء)فترة عضوية مدير واحد.

تجديد والية مدير واحد.

بقصد) الصالحيات  تمنح 

االجراءات القانونية.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أغسطس) (13 بتاآيخ) الداآالبيضاء)

1)1)،)تحت آقم)743169.
للنسخة والبيان

االستاذ جعفر جابر

445 P

شركة فلة امبور اكسبور 
ش.ذ.م.م.

آاسمالها):)111.111)دآهم

مقرها االجتماعي):)املنطقة الحضرية الجديدة)

آقم)657))سلوان الناظوآ

 (3 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يونيو)1)1))بالناظوآ تم االتفاق على)

ما يلي):

 ((1 عبوتي) محمود  السيد  باع 

سهم والسيد كريم عبوتي)161)سهم)

لصالح السيدة فرح بنزيان.

باع السيد علي مخلوفي)1)))سهم)

والسيد كريم عبوتي)61)سهم لصالح)

السيد يوسف شوحتي.

الشركاء أسهم  وتعديل  بي    تم 

)كما يلي):

يوسف شوحتي)....)511)حصة.

فرح بنزيان)............)511)حصة.

استقالة) تم  (: املسير) استقالة 

السيد علي مخلوفي من تسيير الشركة)

ووافق الشركاء)على استقالته.

الشركاء) مجموع  (: املسير) تعيين 

قرآوا تعيين السيد يوسف شوحتي أو)

السيد فرح بنزيان كمسيرين للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالناظوآ بتاآيخ)4))يوليو)1)1))تحت)
آقم)1377)آقم السجل التجاآي آقم)

.18173
ملخص قصد النشر
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شركة ترونسبور باليف 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
آاسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : دواآ أوالد زيد 
جماعة بني وكيل الناظوآ

 16 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

االتفاق) تم  بالناظوآ  ((1(1 أكتولر)

على ما يلي):

باع السيد عبد الرحمان الصادقي)

نوفل) السيد  لصالح  سهم  (511

البوديحي.

تم بي  وتعديل أسهم الشركاء)كما)

يلي):

 511 (... الصادقي) الرحمان  عبد 

حصة.

نوفل البوديحي).....)511)حصة.

تعديل نشاط الشركة على النحو)

التالي):

للبضائ ) والدولي  الوطني  النقل 

للغير.

االستيراد) املختلفة،) أعمال البناء)

وتصدير.

الشركاء) مجموع  (: املسير) تعيين 

الرحمان) عبد  السيد  تعيين  قرآوا 

البوديحي) نوفل  السيد  أو  الصادقي 

كمسيرين للشركة.

تحويل الصفة القانونية الشركة):)

مجموع الشركاء)قرآوا تحويل الصفة)

ذات) شركة  من  للشركة  القانونية 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) تم  قد  بالناظوآ 

1)1)،)تحت آقم)3463.
ملخص قصد النشر
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STE IBN AOUF BATIMENT
SARL

آاسمالها : 11.111 دآهم

مقرها االجتماعي : كوب دولوج، 

عماآة 13، الشقة آقم 1 حي كيش 

االوداية تماآة

بمقت�ضى عقد عرفي بتماآة بتاآيخ)

شركة) قرآ شركاء) ((1(1 أكتولر) (14

ما) ش.ذ.م.م.) باتيمون«) عوف  »ابن 

يلي):

تم تعيين السيد ابرايهم اسعيدي)

غير) زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.

تعديل القانون االسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)31)118  

بتاآيخ)4)نون8ر)1)1).
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STE ANASS AL MAJDOULI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بناءا))على عقد عرفي أعلن القانون)

االسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات املميزات التالية):

 STE ANASS AL (: االسم)

.MAJDOULI SARL AU

املوضوع):

املعماآي) املهندس  مهنة  مماآسة 

وجه) وعلى  املدنية  ومخطط 

املشروع) مدير  وظيفة  الخصوص 

البناء) بعمل  املتعلقة  املهام  وجمي  

وتخطيط الفضاء.
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زنقة عقبة) (46 (: املقر االجتماعي)

الطابق االول آقم)))أكدال الرلاط.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

الراسمال):)111.111)دآهم مكون)

من)1111)حصة قيمة كل واحدة منها)

111)دآهم.

تسيير الشركة واداآتها) (: التسيير)

املجدولي) أنس  السيد  تصرف  تحت 

للشركة) االسا�ضي  للقانون  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير) م  السلطة 

محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسم8ر.

باملحكمة) القانوني  االيدع  تم 

يونيو) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

آقم) التجاآي  السجل  تحت  (،(1(1

.147((1
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STE HAJJAJ IMMOBILIER
SARL AU

تصفية الشركة
العام) الجم   محضر  بمقضتى 

13)أكتولر) االستثنائي املنعقد بتاآيخ)

1)1)،)قرآ الشريك الوحيد للشركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  املحدودة 

ايموليليي،) حجاج  املسماة  الوحيد 

مقرها) دآهم،) (111.111 آاسمالها)

مديونة) طريق  (117 االجتماعي)

الداآالبيضاء،)تقرآ ما يلي):

تصفية الشركة قبل االوان.

حجاج) الرؤوف  السيد  تعيين 

بصفته الشخص املصفي للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

بالداآالبيضاء) للشركة  االجتماعي 

117)طريق مديونة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

(،(1(1 نون8ر) (4 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

تحت آقم)719)75.
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شركة ترانسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة

حل شركة
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ حل) ((119 نون8ر) (19 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

»ترانسيس«))مبلغ آاسمالها)111.111 

االجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

بن) عالل  زنقة  (3( بالداآالبيضاء،)

نتيجة) االول  الطابق  أمكيك  احمد 

انعدام النشاط.

وحدد مقر التصفية بالداآالبيضاء)

أمكيك) احمد  بن  عالل  زنقة  (3(

الطابق االول،)وعين):

وعنوانه) السالكي  محمد  السيد 

أمكيك) احمد  بن  عالل  زنقة  (3(

الطابق االول كمصفي للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) التبليغ  ومحل  املخابرة 

والوثائق املتعلقة بالتصفية):

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

ديسم8ر) ((4 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

119)،)تحت آقم)4645)7.

بالسجل) الشركة  تعديل  تم 

(،(119 ديسم8ر) ((4 بتاآيخ) التجاآي 

تحت آقم)37183.
من أجل امللخص االشاآة
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 STE COSMO TRAV
SARL AU

بمقت�ضى جم  عام استثنائي حرآ)

في الرلاط)6)ماآس)1)1)،)قرآ شركاء)

ش.م.م.) ( (COSMO TRAV  الشركة)

ما يلي):

 77 من) (: املقر االجتماعي) تحويل 

شاآع املسيرة الخضراء)بطانة سال الى)

الواق ) االول  الطابق  (5 آقم) الشقة 

املحيط) نابولي  زنقة  (94 بالعماآة)

الرلاط.

 111 تفويت) (: الحصص) تفويت 

حصة من طرف السيد الدويبي أنس)

الى السيد رالد حوام هشام.

تعديل االداآة):)تعيين السيد حوام)

هشام كمسير وحيد للشركة وملدة غير)

محدودة م  استقالة السيد الدويبي)

انس من منصبه كمسير للشركة.

من) (13 (،7 (،6 (،4 املواد) تعديل 

القانون االسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

نون8ر) (5 بتاآيخ) (35(88 آقم) تحت 

.(1(1

452 P

STE JARIDI FRERES

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 1.111)1 دآهم

مقرها االجتماعي : تجزئة الشومبير 

1، آقم )1 حي الرياض الرلاط

السجل التجاآي آقم : 13)51 

الرلاط

قفل التصفية

بمقت�ضى محضر القراآ االستثنائي)

للشركاء)بتاآيخ)15)نون8ر)1)1)،)تقرآ)

ما يلي):

قفل تصفية الشركة.

املصادقة على تقرير املصفي.

وإرالء) الشركة  تصفية  ارتتام 

ذمة السيد جريدي محمد من مهمته)

واعطائه ال8راءة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

اكتولر) ((1 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

1)1)،)تحت آقم)117795.

453 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE BARAKAM

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس) تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

(: االجتماعي) اللقب  ش.ذ.م.م.ش.و.)

.BARAKAM SARL AU

عبد) السيد  (: واملساهم) الشريك 

  A3711(4 ب.و.ط.) الكرام،) العزيز 

1111 .........)سهم.

املسير الوحيد):)عبد العزيز الكرام.

آأسمال):)111.111)دآهم.

:)مختلف انواع التجاآة،) النشاط)

أشغال مختلفة ونقل البضائ .

املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شاآع ادآيس االك8ر،)

الشقة آقم)6،)الطابق الثالث حسان)

الرلاط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(1(1

آقم)146933.
للبيان

454 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE TRAVAUX

 ABDELGHAFOUR

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس) تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي) اللقب  ش.ذ.م.م.ش.و.)

 TRAVAUX ABDELGHAFOUR   :

.SARL AU

الشريك واملساهم):)السيد محمد)

  AD(73615 ب.و.ط.) غفوآ،) امين 

1111 .........)سهم.
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املسير الوحيد):)محمد امين غفوآ.

آأسمال):)111.111)دآهم.

الررام) جمي   بي   (: النشاط)

بي ) واالكسسواآات،) والجرانيت 

صخوآ) واستغالل  البناء) املواد 

الررامية والجرانيت.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شاآع ادآيس االك8ر،)

الشقة آقم)6،)الطابق الثالث حسان)

الرلاط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

نون8ر)) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(1(1

آقم)11)147.
للبيان

455 P

MANAFID CONSULTING

TEL : 15.37.89.55.97

16.6(.66.35.14

 STE STATION ISSTIRAHAT

 TAMESNA

SARL

سجل تجاآي آقم : 7439)1 تماآة

انهاء التصفية

االستثنائي) العام  الجم   قرآ 

ما) ((1(1 سبتم8ر) (16 املنعقد بتاآيخ)

يلي):

 STATION التصفية) انهاء)

(، (ISSTIRAHAT TAMESNA SARL

آاسمالها)111.111)دآهم.

ابراء)ذمة املصفي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) (،(1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

.1317

456 P

MANAFID CONSULTING

TEL : 15.37.89.55.97

16.6(.66.35.14

 STE MAIA GENERAL

 TRADING

SARL

سجل تجاآي آقم : 55)4)1 تماآة

تصفية الشركة
االستثنائي) العام  الجم   قرآ 

ما) ((1(1 سبتم8ر) ((9 املنعقد بتاآيخ)

يلي):

 MAIA GENERAL تصفية شركة)

آاسمالها) (، (TRADING SARL

111.111)دآهم.

حل مسبق للشركة.

نزهة) زكرياء) السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) (،(1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

.1319

457 P

 STE BJT

SARL

 SIEGE(SOCIAL : 85 QUARTIER

 ADMINISTRATIF SIDI ALLA

ALBAHRAOUI

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

الغير العادي بتاآيخ)13)اكتولر)1)1) 

لشركة بجت):

بجت) لشركة  املسبق  الحل  تم 

وتعيين السيد عزيز اشاوي كمصفي)

 85 آقم) االجتماعي  بمقرها  للشركة 

الحي االداآي سيدي عالل البحراوي.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالخميسات بتاآيخ)3)نون8ر)

1)1)،)تحت آقم))3)1.

458 P

STE AYDA CASH SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد تم) (،(1(1 14)سبتم8ر) بسال يوم)

املسؤولية) محدودة  شركة  تاسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 STE AYDA CASH (: التسمية)

SERVICES)ش.م.م.

دآهم) (11.111 (: آأسمال الشركة)

 111 بثمن) حصة  (111 على) مقسم 

كلها) تكتتب  الواحدة  للحصة  دآهم 

وتحرآ كليا عند االكتتاب من طرف)

الشركاء.

 (1 شاآع) (464 (: املقر االجتماعي)

أغسطس حي السالم سال.

غرض) (: االجتماعي) الهدف 

بشكل مباشر أو غير) سواء) الشركة،)

مباشر وسواء)لحسابها أو باملشاآكة أو)

لفائدة الغير،)هو استخالص الفواتير)

والتحويالت النقدية.

من) ابتداء) سنة  (99 ( (: املدة)

التاسيس النهائي.

السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

بسال،) القاطنة  مستغيت  عايدة 

شقة) ((( عماآة) (1 النجاح) اقامة 

للبطاقة) والحاملة  لعيايدة  (19 آقم)

ملدة غير) (،AB611181 الوطنية آقم)

محدودة.

(: التجاآي) السجل  في  االندآاج 

التجاآي) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت آقم)189)3.

لالشاآة والنشر

املسيرة عايدة مستغيت

459 P

 STE CARAMELLA HOUSE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

1)1)،)قد) أكتولر) ((3 الرلاط بتاآيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

صالون) (: االجتماعي) الهدف 

تجميل للنساء.

تسويق منتجات التجميل.

دآهم) (11.111 (: آأسمال الشركة)

فئة) من  حصة  (1111 الى) مقسمة 

111)دآهم للحصة الواحدة.

سالمات كركوز).....)1111)حصة.

من) ابتداء) سن  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

شاآع باتريس لومومبا) (77 (: املقر)

آقم)6)حسان الرلاط.

املسير):)سالمات كركوز.

التجاآية) املحكمة  في  االيداع  تم 

تحت) (،(1(1 نون8ر) (3 بالرلاط بتاآيخ)

آقم)118156.

آقم السجل التجاآي)147193.

460 P

STE MOONREL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاآيخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرآ 

6)اكتولر)1)1))في الرلاط،)تم تحرير)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE MOONREL (: التسمية)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الكي،) التنظيف،) (: الهدف)

املنزل) مدبرة  االسرة،) مساعدة 

نظام املراقبة والتحكم في) الخاصة،)

الحريق) وكشف  والتوجيه  الدرول 

تقديم) املفاتيح،) ولوحات  واالنداآ 

الخدمات،)أعمال مختلفة.
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املقر االجتماعي):)6)زنقة ضاية عوا)

16)اكدال) الطابق الراب  الشقة آقم)

الرلاط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاآيخ تاسيسها النهائي.

آأسمال الشركة):)يقدآ ب)11.111 

111)حصة من فئة) دآهم مقسم الى)

111)دآهم للواحدة موزعة كالتالي):

كريم بدآ الدين)......)111)حصة.

تسير الشركة) (: التسيير واالمضاء)

السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

كريم بدآ الدين.

بتوقي ) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد كريم بدآ الدين.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة.

 5 اقتطاع) بعد  (: االآلاح) تقسيم 

الباقي) يوزع  قانوني،) كاالحتياط  (%

حسب قراآ الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

التجاآية بالرلاط يوم)5)نون8ر)1)1)،)

تحت الرقم)83)147.
ملخص من اجل النشر

461 P

STE GC.CO.DUR

SARL

مقرها االجتماعي : بلوك 1 اقامة 

أهل فاس حي بدآ طريق عين السمن 

فاس 

تفويت الحصص

تغيير الشكل القانوني واملقرالرئي�ضي

بمقت�ضى الجم  العام املنعقد في)

3))يوليو)1)1))تقرآ ما يلي):

حصة اجتماعية من) (51 تفويت)

لفائدة) آشيد  هروشة  السيد  طرف 

السيد الكمري محجوب.

تغيير الشكل القانوني من شركة)

الى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

من) للشركة  الرئي�ضي  املقر  تغيير 

بلوك)1)اقامة أهل فاس حي بدآ طريق)

عين السمن فاس الى دواآ عين عرمى)

مكناس.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

اكتولر) ((7 التجاآية بمكناس بتاآيخ)

1)1)،)تحت آقم)1)3517/1.
بمثابة مقتطف وليان

462 P

STE UPLINE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي راص مؤآخ)

 (1(1 يوليو) ((7 بتاآيخ) وجدة  في 

يوليو) ((7 بتاآيخ) بوجدة  ومسجل 

التنظيمية) القوانين  أنشأت  ((1(1

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

والتي تحمل الخصائص التالية):

  STE UPLINE CAR (: التسمية)

ش.م.م.

الشركة تهدف الى كراء) (: الهدف)

السياآات بدون سائق.

 3 آقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

طريق النخيل تجزئة) الطابق االول،)

آقم)51)عماآة)81،)القدس وجدة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي م  امكانية تمديدها)

أو حلها قبل انتهاء)املدة وذلك حسب)
الشروط املتفق عليها في اطاآ القانون)

والقوانين التنظيمية للشركة.

 111.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1111 الى) دآهم مقسمة 

الواحدة،) للحصة  دآهم  (111 فئة)

حرآت ووزعت كما يلي):)

 411 (... بوعمود) جالل  السيد 

حصة.

 611 (..... بوعمود) وليد  السيد 

حصة.

التسيير):)يسير الشركة.

الحامل) بوعمود  وليد  السيد 

.F441711(للبطاقة الوطنية آقم

للتصرف) الصالحيات  كامل  م  
الشركة) باسم  الظروف  جمي   في 

بامضاء)املسير.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى غاية)31)ديسم8ر من كل سنة.
يعد جمي  االقتطاعات) (: االآلاح)
القانونية يتم تقسيم االآلاح الصافية)
بين الشركاء)كل حسب الحصص التي)

هي في حوزته.
على كل االآلاح وبعد احتساب كل)
1)/1)من أجل) الخسائر يتم اقتطاع)

تكوين االحتياطي القانوني.
للشركة) القانوني  االيداع  تم 
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بوجدة  التجاآية 

1)1)،)تحت آقم)35779.
بمثابة مقتطف وليان املسير

463 P

 STE AGENCE DES
 EXPEDITIONS

INTERNATIONALES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ارذ بعين االعتباآ وفاة مشاآك

 في الشركة
تقسيم حصصه بين وآثته

تثبيت تعيين مسير في الشركة 
وتحديد صالحياته
التغييرات القانونية

بتاآيخ) املشاآكين  ( هيئة) قرآت 
املسماة) للشركة  (،(1(1 يوليو) (6
 AGENCE DES EXPEDITIONS
(، (INTERNATIONALES SARL
محدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) دآهم،) (111.111 آأسمالها)
االجتماعي بالداآالبيضاء،)131)شاآع)

أنفا):
السيد) فاة  االعتباآ  بعين  أرذ 

أحمد الصقلي كمشاآك في الشركة.
أحمد) السيد  حصص  تقسيم 
لهذا) وتبعا  وآثته،) بين  الصقلي 
حصة) (111 تصبح) التقسيم،)
الشركة) لرأسمال  املكونة  اجتماعية 

موزعة على الشكل التالي):

 96 (... الصقلي) ابراهيم  السيد 
حصة اجتماعية.

السيدة ماآية الصقلي مزدادة في))
16)ماي)1986،)آقم بطاقتها الوطنية)
حصص) ((   :  .BE811446 آقم)

االجتماعية.
السيدة بشرى بناني اآملة الصقلي)

..... 1)حصة اجتماعية.
مزدادة) الصقلي  مرية  السيدة 
حصة) (1  .....  1938 ديسم8ر) (1

اجتماعية.
.D1(7((آقم بطاقتها الوطنية آقم

............. 1)حصة اجتماعية.
حصة) (111 (............. املجموع)

اجتماعية.
ابراهيم) السيد  تعيين  تثبيت 
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الصقلي 

محدودة م  جمي  الصالحيات.
و7  (1 الفصول) لذاك  تبعا  تغيير 

من القانون االسا�ضي.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
أكتولر) (15 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1)،)تحت آقم)749916.
464 P

 STE AGENCE DES
 EXPEDITIONS

INTERNATIONALES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
املصادقة على تفويت الحصص 

االجتماعية
تثبيت تعيين مسيرالوحيد  في مهامه
التغييرات القانونية التابعة لذلك

مطابقة القانون االسا�ضي
بتاآيخ) املشاآكين  ( هيئة) قرآت 
املسماة) للشركة  (،(1(1 يوليو) (6
 AGENCES DES EXPEDITIONS
(،INTERNATIONALES SARL
محدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) دآهم،) (111.111 آأسمالها)
االجتماعي بالداآالبيضاء،)131)شاآع)

أنفا):
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حصص) (4 تفويت) على  املوافقة 
للواحدة) دآهم  (1111 اجتماعية ب)
من طرف السيدة بشرى بناني أآملة)
الصقلي) ماآية  السيدة  الصقلي،)
)مزدادة في)16.15.1986)آقم بطاقتها)
والسيدة) ((BE811446 الوطنية آقم)
فاتح) في  )مزدادة  الصقلي) مرية 
ديسم8ر)1938،)آقم بطاقتها الوطنية)
ابراهيم) السيد  الى  (( (D1(7(آقم

الصقلي،)كما يلي):
السيدة ماآية الصقلي مزدادة في))
16)ماي)1986،)آقم بطاقتها الوطنية)
حصة) (BE811446. .......  ( آقم)

االجتماعية.
السيدة بشرى بناني اآملة الصقلي)

..... 1)حصة اجتماعية.
مزدادة) الصقلي  مرية  السيدة 
حصة) (1  .....  1938 ديسم8ر) (1

اجتماعية.
.D1(7((آقم بطاقتها الوطنية آقم

............. 1)حصة اجتماعية.
ابراهيم) السيد  تعيين  تثبيت 
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الصقلي 

محدودة م  جمي  الصالحيات.
تغيير تبعا لذاك الفصول)1)،)3،)6 

و7)من القانون االسا�ضي.
االسا�ضي) القانون  مطابقة 

للشركة.
األسا�ضي) القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
أكتولر) (15 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1)،)تحت آقم)749916.
465 P

 STE AGENCE DES
 EXPEDITIONS

INTERNATIONALES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
 تفويت حصص  اجتماعية

 6 عقد عرفي مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
 STE املسماة) للشركة  (،(1(1 يوليو)
 AGENCES DES EXPEDITIONS

(، (INTERNATIONALES SARL

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) دآهم،) (111.111 آأسمالها)

االجتماعي بالداآالبيضاء،)131)شاآع)

بناني،) بشرى  السيدة  قامت  أنفا،)

أآملة الصقلي،)السيدة ماآية الصقلي)
آقم) (،1986 ماي) (16 في) )مزدادة 

 (BE811446 آقم) الوطنية  بطاقتها 

في)) )مزدادة  الصقلي) ماآية  والسيدة 
بطاقتها) آقم  (،1938 ديسم8ر) فاتح 

 4 بتفويت) ((d1(7( آقم) الوطنية 

دآهم) (1111 ب) اجتماعية  حصص 

للواحدة الى السيد ابراهيم الصقلي،)

والتي يمتكلها في الشركة.

تصبح) ( التفويت،) لهذا  تبعا 

 ste( agences( des املسماة) الشركة 

 expeditiond( internationales

sarl،)شركة ذات مسؤولية محدودة)

بمشاآك وحيد.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أكتولر) (15 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1)،)تحت آقم)749916.

466 P

STE DULFABRIC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : 59 شاآع 

الزآقطوني، اقامة الزهوآ، الطابق 

9، الشقة 6) الداآالبيضاء
آأسمالها : 6.751.111 دآهم

السجل التجاآي : 3)3811 

الداآالبيضاء

رفض آأسمال االجتماعي
بمقت�ضى محضر قراآات الشريك)

الشركة) بمقر  املحرآ  الوحيد 

سبتم8ر) (14 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

1)1)،)تقرآ ما يلي):

الشركة) آأسمال  رفض 

وذلك) دآهم  ((1.(51.111 بمقداآ)

دآهم الى) ((7.111.111 بخفضه من)

6.751.111)دآهم.

و7  (6 للمادتين) املوازي  التعديل 

من النظام االسا�ضي.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  ضبط  كتابة 

(،(1(1 نون8ر) (3 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

تحت آقم)535)75.
للخالصة والبيان

املسير

467 P

STE ADI CENTRE MAGREB
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : مسرح 

الداآالبيضاء املركز، )) زنقة 

الحديقة 1111) الداآالبيضاء
آأسمالها : 375.111 دآهم

السجل التجاآي آقم 3679)) 

الداآالبيضاء

استمراآ نشاط الشركة
الجم ) قراآات  محضر  بمقت�ضى 

العام االستثنائي املحرآ بمقر الشركة)

5))أغسطس)1)1)،)تقرآ ما يلي):

الوضعية) بانخفاض  التذكير 

الصافية للشركة التي أصبحت تقل)
عن)1/4)آأسمالها.

واستمراآ) الشركة  تصفية  عدم 

نشاطها.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بطنجة) التجاآية  املحكمة  ضبط 

آقم) تحت  ((1(1 نون8ر) (( بتاآيخ)

.75(346
للخالصة والبيان

املسير

468 P

STE PRODIMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
محرآ) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم) ((1(1 بطنجة بتاآيخ فاتح يوليو)

وض  القوانين االساسية لشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملواصفات التالية):

برودي) (: االجتماعية) ( التسمية)

.PRODIMAROC(ماآوك

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

بي ،) شراء،) (: االجتماعي) الهدف 

وتصدير) استيراد  تسويق،) توزي ،)

النسيج) منتجات  أنواع  جمي  

واالحذية.

االداآي،) الحي  (: االجتماعي) املقر 

الديوان،) اقامة  سجلماسة،) شاآع 

الطابق الراب ،)آقم)13)طنجة.

 11.111 في) محدد  (: الرأسمال)

111)حصة من فئة) دآهم مقسم الى)

دآهم للحصة الواحدة مسندة) (111

كليا الشريك الوحيد.

السيد ميجيل بوآيجو) (: الشركاء)

 MIGUEL BORREGO برادو)

اسبانية) جنسية  ذو  (،PRADOS

آقم) السفر  لجواز  وحامل 

.PA16436((

التسيير):)سيتم اداآة الشركة ملدة)

غير محدودة من طرف السيد ميجيل)

 MIGUEL BORREGO(بوآيجو برادو

.PRADOS

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

كل) من  ديسم8ر  آرر  الى  يناير  فاتح 

سنة.

منتاآيخ) تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاآي اال اذا)

تم حلها أو تمديدها.

االيداع القانوني):)تم بكتابة ضبط)

باملحكمة التجاآية بطنجة بتاآيخ)1) 

 (34958 آقم) تحت  (،(1(1 أكتولر)

التجاآي) بالسجل  الشركة  وتسجيل 

لدى نفس املحكمة وفي نفس التاآيخ)

تحت آقم)119161.
للخالصة والبيان

املسير

469 P
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STE SURBERRY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : 183 شاآع ولي 

عهد، بلوك 1، محل آقم 51، مركز 

ن.آ.ي.ا طنجة
آأسمالها : 111.111 دآهم

السجل التجاآي آقم: 99453

بطنجة
آف  آأسمال االجتماعي

بمقت�ضى محضر قراآات الشريك)

بتاآيخ) الشركة  بمقر  املحرآ  الوحيد 

1))سبتم8ر)1)1)،)تقرآ ما يلي):
دمج) طريق  عن  آأسمال  زيادة 

على) الدف   املستحقة  الديون 

للشريك) الجاآي  )الحساب  الشركة)

الوحيد) الشريك  لصالح  الوحيد))

 91.111 بمبلغ) (، (SURBERRY S.L

دآهم وذلك برفعه من)11.111)دآهم)

الى)111.111)دآهم.

لزيادة) النهائي  االنجاز  اثبات 
آأسمال االجتماعي.

من) و7) (6 للمواد) املوازي  التديل 

القوانين) االسا�ضي.تنقيح  النظام 

االساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بطنجة) التجاآية  املحكمة  ضبط 

تحت آقم) (،(1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

.(3511(
للخالصة والبيان

املسير

470 P

STE U.M.R DISTRIBUTION
SARL

 3 بتاآيخ) املمضية  للعقود  طبقا 
القانون) تحرير  تم  (،(1(1 سبتم8ر)

الخصائص) ذات  لشركة  الدارلي 

التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):)املواد الغذائية)
التجاآي) االستغالل  تسيير  العامة،)

والصناعي))والفالحي.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 الى) مقسمة 

111)دآهم للحصة.

البلغيتي) العلوي  محمد  السيد 

 511 دآهم أي ما يعادل) (51.111  ...

حصة.

(..... الروام) النبي  عبد  السيد 

 511 يعادل) ما  أي  دآهم  (51.111

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

زهرة) اقامة  (: االجتماعي) املقر 

طريق) (5 شقة) دال  عماآة  الليمون 

القنيطرة سال.

السيد) (: بين) مشترك  التسيير 

محمد العلوي البلغيتي والسيد عبد)

النبي الروام.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

التقييد) آقم  (،35113 آقم) تحت 

بالسجل التجاآي)113)3.

471 P

STE HADIL AUTOMOBILE

SARL

 ( بتاآيخ) املمضية  للعقود  طبقا 

القانون) تحرير  تم  (،(1(1 سبتم8ر)

الخصائص) ذات  لشركة  الدارلي 

التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

صباغة) (: االجتماعي) الهدف 

وكهرلاء) ميكانيك  السياآات،)

السياآات.

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1111 الى) مقسمة 

111)دآهم للحصة.

(...... الشهبوني) بنحمو  السيد 

 711 يعادل) ما  أي  دآهم  (71.111

حصة.

السيد بشرى الخياآي).....)31.111 

دآهم أي ما يعادل)311)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)زنقة الشرف آقم)

176)الروسطال تابريكت سال.

التسيير):)السيد بنحمو الشهبوني)

كمسير وحيد.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

التقييد) آقم  (،35(16 آقم) تحت 

بالسجل التجاآي)183).

472 P

 STE AUDIT CONSEIL

MAROC

SARL

CAPITAL : 120.000 dhs

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA 1

ROND POINT SAINT EXUPERY

العام) الجم   محضر  بموجب 

 (1(1 يوليو) (6 بتاآيخ) االستثنائي 

الذي اتخذ القراآات االتية):)

حل مسبق لتصفية الشركة.

عبد) سامية  السيدة  تعيين 

العظيم كمصفية للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

آقم) تحت  بالداآالبيضاء) التجاآية 

.749149
للنشر وااليداع

ديوان االستاذ احسان بنسودة

473 P

STE IMMOXY

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 111.11 دآهم

مقرها االجتماعي : 4 زنقة امام 

مسلم الوازيس الداآالبيضاء

بتاآيخ عرفي  عقد   بموجب 

تم تأسيس شركة) ( (،(114 يونيو) ((  

والتي) املحدودة  املسؤولية  ذات 

تتضمن ما يلي):

التسمية):)STE IMMOXY))شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم))

موزع على)1111)حصة من فئة)111 

دآهم للحصة الواحدة):

بالنسبة للسيد محمد بوزوب )51 

حصة،)وشركة بناء)بيتي)951)حصة.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

اقام) زنقة  (4 (: االجتماعي) املقر 

مسلم،)الوازيس الداآالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

)الهدف):)عليمة االنعاش العقاآي.

بوزوب ،) السيد محمد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B136114(آقم

الحامل) بوزوب   ناصر  السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B4(1(14

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 11 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآية 

يونيو)114)،)تحت آقم)551869.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

يونيو) (11 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

114)،)تحت آقم)315449.
للنشر وااليداع

ديوان االستاذ احسان بنسودة

474 P
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 STE SERVICE AUTO AIN

 ATIQ
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

شركة) تم انشاء) (،(1(1 سبتم8ر) (11

تحمل) والتي  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية):

 SERVICE AUTO AIN(:(التسمية

.ATIQ SARL

الغسل) (: االجتماعي) الهدف 

والصرف وقط  الغياآ.

 111.111 (: الشركة) آأسمال 

دآهم.

تجزئة) ط  (: االجتماعي) املقر 

بروموسيد آقم)36)عين اعتيق تماآة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاآيخ التأسيس.

التسيير):)تم تعيين السيد عاصمي)

حسن مسيرا للشركة.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

بتماآة):)131185.
مقتطف وليان

475 P

STE PBE MAROC
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

شركة) انشاء) تم  (،(1(1 أكتولر) (7

تحمل) والتي  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية):

 STE PBE MAROC (: التسمية)

.SARL

مواد) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

التجميل وتصدير واستيراد.

املقر االجتماعي):)15)شاآع االبطال)

آقم الشقة آقم)4)أكدال الرلاط.

 111.111 (: الشركة) آأسمال 

دآهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاآيخ التأسيس.

تم تعيين السيد عموآ) (: التسيير)

نجيب مسيرا للشركة.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
بتماآة):)147167.

مقتطف وليان

476 P

 STE TRAITEUR AIN AOUDA
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
شركة) انشاء) تم  (،(1(1 أكتولر) (9
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

والتي تحمل الخصائص التالية):
 STE TRAITEUR AIN (: التسمية)

AOUDA  SARL. AU
ممول) (: االجتماعي) الهدف 
االحداث) جمي   وتنشيط  الحفالت 

والخدمات املتعددة.
 111.111 (: الشركة) آأسمال 

دآهم.
املقر االجتماعي):)15)شاآع االبطال)

آقم الشقة آقم)4)أكدال الرلاط.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاآيخ التأسيس.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

الج8راوي علي مسيرا للشركة.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

بتماآة):)147165.
مقتطف وليان

477 P

STE FROYOG
SARL AU

تاآيخ تسجيل العقد العرفي بتاآيخ)
والتي) بالرلاط  (،(1(1 سبتم8ر) ((5

تحمل الخصائص التالية):
صان ) (: االجتماعي) الهدف 
االستيراد) املثلجات،)موزع املثلجات،)

والتصدير،)قهوة ومطعم.
املطاعم وردمات الطعام املتنقل.

صن  االيس كريم ومشتقاته.
جمي ) اجراء) عام،) ولموجه 
املعامالت املالية واملنقولة والصناعية)
تتعلق)) قد  التي  والعقاآية  والتجاآية 
بشكل مباشر او غير مباشر بموضوع)
آرر مشابه أو) الشركة أو بأي �ضيء)
مرتبط ومن املحتمل أن تعزز انشائها

آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

مقسم الى)1111)حصة من فئة)111 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  دآهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

السيد مهدي صنهاجي))ودي )1111 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)شاآع أوالد فريج)

 138 آقم) مطعم  (CU( ميغامول)

السوي�ضي) (591 ميغا مول السوي�ضي)

اليوسفية)11.111)الرلاط.

:)من طرف السيد مهدي) التسيير)

صنهاجي ودي .

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

تحت) بالرلاط  االبتدائية  باملحكمة 

آقم)75)147.

478 P

 STE MIJANOU

شركة ذات مسؤولية محدودة

آاسمالها : 11.111 دآهم

مقرها االجتماعي : مراكش املدينة 

الزاوية العباسية ممر سيدي غانم 

آقم 71

تاسيس شركة
 ( بتاآيخ) موثق  عقد  بمقت�ضى 

1)1)،)مدون بمكتب) ماآس) (11 وفي)

موثقة) امليموني،) ليلى  االستاذة 

 1( بتاآيخ) ومسجل  مراكش  بمدينة 

ماآس)1)1).

التأسي�ضي) النظام  انشاء) تم 

محدودة) مسؤولية  ذات  للشركة 

مميزاتها كالتالي):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

.MIJANOU(التسمية):)ميجانو

الرياض) واداآة  تشغيل  (: الهدف)

)داآ الضيافة))وبشكل عام املجمعات)

السياحية.

استيراد وتصدير.

املنتجات الحرفية.

أو) الخام  املواد  جمي   استيراد 

الالزمة) غيرها  أو  املادية  املنتجات 

للغرض املذكوآ أعاله.

وشبه) بالجملة  والبي   الشراء)

الجملة والتجزئة الي بضاعة.

جمي  عمليات التمثيل والعموالت)

والسمسرة.

سمساآ العقاآات.

الترويج العقاآي.

املعامالت) جمي   عام،) وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

من) اررى  او  بواحدة  جزئيا  او  كليا 

وذلك) أعاله،) اليها  املشاآ  املعامالت 

نشاط) تطوير  او  تعزيز  او  لتسهيل 

مشاآكة) اي  الى  باالضافة  الشركة 

شكل) بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

من االشكال في الشركات التي تسعى)

لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

مقرها االجتماعي:)مراكش املدينة)

غانم) سيدي  ممر  العباسية  الزاوية 
آقم)71.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل في السجل التجاآي.
الشركة) آاسمال  يبلغ  (: آأسمالها)

 111 وهو مقسم الى) دآهم،) (11.111

للسهم،) دآهم  (111 بقيمة) سهم 

مكتتب بها بالكامل،)مدفوعة بالكامل)

بما يتناسب م ) ومخصصة للشركاء)

مساهمتهم،)وهي كالتالي):

 Mr.(السيد باتريك جان بيير بيليا

   PATRICK JEAN PIERRE BILLIA

املساهمة النقدية)......)))51)سهم.

جاكلين) جين  ماآي  السيدة 

 Madame  COMITI MARIE كومتي)

. JEANNE JACUELINE

املساهمة النقدية)......)51)سهم.

(... االجزاء) من  املئات  اجمالي  او 

111)سهم.
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تسير الشركة من قبل) (: التسيير)

السيد باتريك جان بيير بيليا والسيدة)

ماآي جين جاكلين كوميتي لفترة غير)

النهائي) االنشاء) من  ابتداء) محدودة 

للشركة م  توقي  منفصل.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم8ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

السجل) في  القانوني  االيداع  تم 

التجاآي للمحكمة التجاآية بمراكش)

تحت آقم) (،(1(1 اكتولر) ((1 بتاآيخ)

M11-(1-(168156)،)أصل التجاآي)

آقم)3)1175.
من اجل التلخيص والنشر

479 P

عقد التسيير الحر

 (( بتاآيخ) آسمي  عقد  بمقت�ضى 

أكرى على) (،(1(1 نون8ر) (( سبتم8ر و)

عبد) السيد  الحر،) التسيير  سبيل 

الرحيم))مدآكة بطاقته الوطنية آقم)

اسماعيل) السيد  لفائدة  (، (E3781

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مدآكة،)

االصل) جمي   (،EE511864 آقم)

التجاآي الكائن واملستغل بمراكش،)

41)زنقة آحال بن احمد جيليز،) آقم)

املواد) لبي   متجر  على  واملشتمل 

الكحولية،) واملشرولات  الغذائية 

واملسجل بالسجل التجاآي باملحكمة)

 594(1 التجاآية بمراكش تحت آقم)

آقم) وتحت  التحليلي  السجل  من 

تبتدئ) الترتيبي،) السجل  من  (1777

 (1(1 مدة التسيير من فاتح اكتولر)

بسومة) ((1(5 الى غاية فاتح أكتولر)

قدآها)5.111))دآهم شهريا،)تؤدى في)

االول من كل شهر.

480 P

ديوان األستاذ املعطي مهون

موثق بمراكش

MELODY STARS
في مؤآخ  آسمي  عقد   بمقت�ضى 

السيد) باع  ((1(1 أكتولر) (8 و) (7

الحصص) جمي   ال8ركة  سفيان 

حصة) ((11 وقدآها) االجتماعية 

املسماة) الشركة  في  له  اململوكة 

ذات) شركة  (MELODY STARS

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

شاآع) (11 مقرها االجتماعي بمراكش)

مسجلة) جليز  الخطابي  الكريم  عبد 

بالسجل التجاآي تحت آقم)35453.

كما تم تعيين السيد وسام التويمي)

والسيد عبد العزيز تويمي كمسيرين)

للشركة مكان السيد سفيان ال8ركة)

املستقيل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( التجاآية بمراكش بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)116564.
رالصة للنشر

481 P

فيستالب
شركة مجهولة

آأسمالها 6.111.111 دآهم

مقرها : ) شاآع موالي اسماعيل 

عكاشة ) مدرل ) الداآ البيضاء

RC 200791

بموجب عقد عام مختلط بتاآيخ)

31)يونيو)1)1))ما يلي):

استقالة السيد الغون تيشاو من)

منصبه كإداآي.

كرون) بن  حكيم  السيد  تسمية 

كإداآي ملدة)6)سنوات.

تقرآ نقل مقر الشركة إلى العنوان)

 ( زنقة) ((7 و) ((6 (،(5 هكتاآ) (: التالي)

ممر هيسيس زاوية)A 131)ممر ألوس)

املنطقة األولى باآك األشغال عكاشة)

عين السب  البيضاء.

تغيير تصحيح للبند)6)من القانون)

األسا�ضي.

كومباني) إلى  الشركة  اسم  تغيير 
اندستريل بصريات املغرب.

تغيير تصحيح للبند)3)من القانون)
األسا�ضي للشركة.

ملكتب) محرآ  عقد  بموجب 
يونيو) (31 بتاآيخ) إداآي  استشاآي 

1)1))تقرآ ما يلي):
الغون) السيد  ردمة  مدة  نهاية 
املكتب) آئيس  بوصفه  تيشاو 

االستشاآي اإلداآي.
حكيم) كوآن  بن  السيد  تسمية 
كرئيس للمكتب اإلداآي االستشاآي.

األسا�ضي) القانوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  للشركة 
البيضاء)بتاآيخ)8)أكتولر)1)1))تحت)

آقم)748949.
لإلعالن

482 P

أوبتابن
شركة مجهولة االسم

آأسمالها 111.)7).16 دآهم
مقرها االجتماعي : 13 زنقة محمد 
العرو�ضي إقامة سلمة الداآ البيضاء

RC 67365
بموجب محضر املداوالت للمكتب)
 (1(1 سبتم8ر) (31 بتاآيخ) اإلداآي 

تقرآ ما يلي):
من) ابتداء) كليا  آأسمال  آف  من 
آأس) آف   ((1(1 سبتم8ر) (31 تاآيخ)
املال بعشرون مليون دآهم مقرآ من)
بتاآيخ) املختلط  العام  الجم   طرف 

31)يونيو)1)1).
عليه آأسمال الشركة تحول من)
111.)7).16)دآهم إلى)111.)7).36 
ألف) مائتان  ولرمجة  تأسيس  دآهم 
دآهم بقيمة) (111 سهم جديدة لكل)
كليا) محرآة  مشتركة  تماما  شكلية 

ومندمجة في األسهم القديمة.
البند الساب )-)آأسمال الشركة.

على) أصبح  الشركة  آأسمال 
دآهم) (36.(7(.111 (: التالي) الشكل 
سهم مسمى) (3.67(.(11 إلى) مقسم 
تماما ومحرآ بقيمة شكلية من فئة)

111)دآهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

)6)751)بتاآيخ))))أكتولر)1)1).
لإلعالن

483 P

أوبتابن
شركة مجهولة االسم

آأسمالها 111.)7).16 دآهم

مقرها االجتماعي : 13 زنقة محمد 

العرو�ضي إقامة سلمة الداآ البيضاء

RC 67365

 31 بموجب محضر تداولي بتاآيخ)

يونيو)1)1))تقرآ ما يلي):

 التحقق من استقالة السيد الغون

تيشاو من منصبه اإلداآي.

إداآي) كرون  بن  حكيم  تسمية 

جديد.

بتاآيخ) تداولي  محضر   بموجب 

31)يونيو)1)1))تقرآ ما يلي):

استقالة السيد الغون تيشاو من)

استشاآي) مكتب  كرئيس  منصبه 

إداآي.

كرئيس) بن كرون  تسمية حكيم 

مكتب استشاآي إداآي.

 تم وض  اإليداع القانوني باملحكمة

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

74315)بتاآيخ)13)أغسطس)1)1).
لإلعالن

484 P

إسيلور تكنولوجي إي سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة

املنطقة الصناعية كزنيا آقم 379 

طريق الرلاط طنجة

بموجب محضر الشريك الوحيد))

الشريك) ((1(1 يونيو) (31 بتاآيخ)

الوحيد قرآ ما يلي):

استقالة السيد الغون تيشاو من)

منصبه كمسير للشركة.

كمسير) كرون  بن  تسمية حكيم 

للشركة.
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 تم وض  اإليداع القانوني باملحكمة
آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

33638))بتاآيخ)9)يونيو)1)1).
لإلعالن

485 P

موفزي
شركة مجهولة االسم

آأسمالها 5.981.611 دآهم
مقرها االجتماعي : زاوية شاآع موالي 

إدآيس األولى وزنقة القايد أحمد
بتاآيخ) العادي  املحضر  بموجب 

31)يونيو)1)1))تقرآ ما يلي):
تيشاو) الغون  السيد  استقالة 
من منصبه اإلداآي وتسمية السيد)
حكيم بن كرون كإداآي جديد ملدة)

6)سنوات.
بموجب محضر استشاآي إداآي)

بتاآيخ)31)يونيو)1)1))تقرآ ما يلي):
تيشاو) الغون  السيد  استقالة 
للمكتب) كرئيس  مدته  ونهاية 

االستشاآي اإلداآي.
كرون) بن  حكيم  السيد  تسمية 

كرئيس مكتب استشاآي إداآي.
 تم وض  اإليداع القانوني باملحكمة
آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 
743151)بتاآيخ)31)أغسطس)1)1).

لإلعالن

486 P

إيسيلور منجمنات نورث ويست 
إفريقيا

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها 1.511.111 دآهم

مقرها : 133 إقامة سندباد عين 
الدياب الداآ البيضاء

بموجب قراآات الشريك الوحيد)
الشريك) (،(1(1 سبتم8ر) ((5 ( بتاآيخ)
من) والحين  الوقت  في  قرآ  الوحيد 

تاآيخ اتخاذ القراآ ما يلي):
 133 من) االجتماعي  املقر  تغيير 
الداآ  الدياب  عين  سندباد  إقامة 
البيضاء إلى هكتاآ)5)))ممر هبسيس)
املنطقة األولى باآك األشغال عكاشة)

عين السب  البيضاء.

تغيير البند)3)من القانون األسا�ضي)

للشركة حيث يصبح كما يلي):

البند)3)املقر االجتماعي):

 املقر االجتماعي للشركة أصبح في):

املنطقة) هبسيس  ممر  ((5 هكتاآ)

عين) عكاشة  األشغال  باآك  األولى 

السب  البيضاء)يمكن للمقر أن ينقل)

في أي مكان انطالقا من قراآ الشريك)

الوحيد.

 تم وض  اإليداع القانوني باملحكمة

 4 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

نوفم8ر)1)1))تحت آقم)5)7)75.
لإلعالن

487 P

FADALA SERVICES

شركة محدودة املسؤولية

 آأسمالها 11.111 دآهم

)في طوآ التصفية)

املقر االجتماعي : 119 الطابق 

السفلي حي الفرح املحمدية

آقم التقييد في السجل التجاآي 

12863

حل شركة
العام) الجم   مداوالت  بمقت�ضى 

أكتولر) (( في) املؤآخ  االستثنائي 

1)1))قرآ الشركاء)اإلنحالل املسبق)

للشركة.

قرطيط) مصطفى  السيد  وعين 

كمصفي للشركة.

 119 بـ) التصفية  مقر  وحدد 

الطابق السفلي حي الفرح املحمدية.

قرآ الجم  العام إنهاء صالحيات 

املسير.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

 الضبط باملحكمة االبتدائية باملحمدية

تحت آقم) ((1(1 سبتم8ر) ((8 بتاآيخ)

.1161
للمستخلص والبيان

488 P

 LINDAL ENGLISH

COACHING
شركة محدودة املسؤولية

ذات املساهم الوحيد

 آأسمالها 11.111 دآهم

)في طوآ التصفية)

املقر االجتماعي : 11 شاآع الحرية 

الطابق 3 شقة آقم 6 الداآ البيضاء
آقم التقييد في السجل التجاآي 

287611

حل شركة
العام) الجم   مداوالت  بمقت�ضى 

أكتولر) (1( في) املؤآخ  االستثنائي 

1)1))تقرآ اإلنحالل املسبق للشركة.

الكبير) آليعة  السيدة  وعينت 

كمصفية للشركة.

11 شاآع  بـ) التصفية  وحدد مقر 

الحرية الطابق 3 شقة آقم 6 الداآ 

البيضاء.

قرآ الجم  العام إنهاء صالحيات 

املسيرة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751175.
للمستخلص والبيان

489 P

K PREMIUM AGENCY
شركة محدودة املسؤولية

ذات املساهم الوحيد

 آأسمالها 111.111 دآهم

)في طوآ التصفية)

املقر االجتماعي : 49 تقاط  شاآع ) 

ماآس وشاآع فيكتوآ هيجو الطابق 

4 شقة آقم 1) الداآ البيضاء
آقم التقييد في السجل التجاآي 

390553

حل شركة
العام) الجم   مداوالت  بمقت�ضى 

االستثنائي املؤآخ في)1))ف8راير)118) 

تقرآ اإلنحالل املسبق للشركة.

القاصح) هشام  السيد  وعين 

كمصفي للشركة.

49 تقاط   وحدد مقر التصفية بـ)

شاآع ) ماآس وشاآع فيكتوآ هيجو 

الطابق 4 شقة آقم 1) الداآ البيضاء.

قرآ الجم  العام إنهاء صالحيات 

املسير.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751981.
للمستخلص والبيان

490 P

LBS INVEST
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد

آأسمالها التجاآي : 11.111 دآهم

العنوان : شاآع الحسن الثاني إقامة 

يسمينة عماآة ب آقم 45 تماآة

تأسيس شركة
 (1 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

1)1))تم وض  نظام أسا�ضي) أكتولر)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

لشريك وحيد كالتالي):

.LBS INVEST SARL AU(:(االسم

الهدف):)الشركة من أهدافها تاجر)

في عمليات مختلفة في العقاآات.

املقر): شاآع الحسن الثاني إقامة 

يسمينة عماآة ب آقم 45 تماآة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاآيخ 

التسجيل بالسجل التجاآي.

 11.111  : التجاآي  املال  آأس 

قدآ  111 حصة  إلى  مقسمة  دآهم 

كل واحدة 111 دآهم جميعها باسم 

السيد آشيد بلغيتي.

اإلداآة : يتولى إداآة الشركة السيد 

آشيد بلغيتي ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

نوفم8ر   4 بتاآيخ  بتماآة  االبتدائية 

1)1) تحت آقم 131171.

491 P
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 STE ALCEO

INTERNATIONAL
SARL

الزيادة في آأسمال الشركة
االستثنائي) املحضر  بمقت�ضى 

قرآت) ((1(1 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

 STE ALCEO INTERNATIONAL

SARL مقرها االجتماعي بشاآع عبد 

 8 فيال  وآزازات  زنقة  الركراكي  هللا 

مكرآ مركز املدينة حسان الرلاط.

الزيادة في آأسمال الشركة بمبلغ 

من  لنقله  وذلك  دآهم   (.911.111

 3.111.111 إلى  دآهم   111.111

دآهم بإصداآ 9.111) حصة جديدة 

بقيمة 111 دآهم لكل واحدة تحرآ 

كلها وقت االكتتاب عن طريق إدماج 

الحسابات الجاآية للشركاء لفائدة :

السيد ادآيس املكنا�ضي 1.943.111 

دآهم.

السيدة امينة الحمداني 957.111 

دآهم.
تعديل البند الساب  من القانون 

األسا�ضي للشركة تبعا لذلك.

بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط  التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم  تحت   (1(1 نوفم8ر   5 بتاآيخ 

.118(5(

492 P

 STE AGROTECH

SOLUTIONS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة برشيك وحيد

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون) تم إنشاء) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

مميزاتها وحيد  بشريك   محدودة 

كما يلي):

 STE AGROTECH (: التسمية)

.SOLUTIONS SARL AU

الهدف):)

واملبيدات) الكيماوية  املواد  تاجر 

لالستعمال الفالحي.

لالستعمال) املدرالت  تاجر 

الفالحي.
 111.111 آأسمالها) (: الرأسمال)

دآهم.

 111.111 :)هشام جالل) الشركاء)

دآهم.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

هشام جالل مسيرا شريكا ملدة غير)

محدودة.
املقر االجتماعي):)14)زنقة االشعري)

شقة)4)اكدال الرلاط.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

 5 81)147)بتاآيخ) بالرلاط تحت آقم)

نوفم8ر)1)1).

493 P

ديوان األستاذة آتيبة السقاط

موثقة
)4)زنقة أبو ذآ أكدال

الهاتف):)68/)15.37.16.31/3

الفاكس):)9).15.37.67.11

RIHAB YASMINE
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

هبة لحصص اجتماعية
تلقته) آسمي  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) السقاط  آتيبة  األستاذة 

وهبا) ((1(1 يوليو) (9 بتاآيخ) بالرلاط 

الشركاء)بن عماآ محمد أمين وزينب)

جمي ) صباح  قصري  والسيدة 

 67.84( أي) االجتماعية  حصصهم 

111)دآهم) حصة اجتماعية من فئة)

في) يملكانها  التي  الواحدة  للحصة 

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

ش.م.م) (RIHAB YASMINE املسماة)

عماآ) بن  السادة  وأبنيها  إلروانهما 

محمد عماد ولن عماآ محمد نوفل.

الجم ) قرآ  الهبة  هذه  إثر  وعلى 

العام للشركة ما يلي):
تغيير الفصلين)6)و)7)من القانون)

األسا�ضي للشركة.

صباح) قصري  السيدة  استقالة 

من مهامها كمسيرة للشركة م  منحها)

إبراء)شامل إلداآتها للشركة.

محمد) عماآ  بن  السادة  تعيين 

عماد ولن عماآ محمد نوفل كمسيران)

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط  التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم  تحت   (1(1 نوفم8ر   4 بتاآيخ 

.118(11
لإليداع والنشر

األستاذة آتيبة السقاط

494 P

AROS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة في 

حالة التصفية

يبلغ آأسمالها 11.111 دآهم

املقر االجتماعي : 3 زنقة ايت اوآير 

شاآع موالي يوسف الداآ البيضاء

السجل التجاآ بالداآ البيضاء 

4(6(39

حل الشركة قبل األوان
 (4 بتاآيخ) مداوالت  بمقت�ضى 

سبتم8ر)1)1))قرآت الجمعي العامة)

غير العادية):

حل الشركة قبل األوان.

غيثة) السيدة  املسيرة  مهام  إنهاء)

البغلي.

وملدة) مصفية  بصفتها  تعيين 

التصفية):)السيدة مليكة طالب.

املقر) في  التصفية  مقر  تحديد 

االجتماعي للشركة):)3 زنقة ايت اوآير 

شاآع موالي يوسف الداآ البيضاء.

تتب  تسمية الشركة بعباآة شركة 

في حالة التصفية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالداآ  التجاآية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء في 4 نوفم8ر 1)1) تحت آقم 

.75(775
من أجل التلخيص والنشر

)املصفي

495 P

MISOMEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

في العرفي  العقد  تسجيل   تاآيخ 

13)أكتولر)1)1))بالرلاط.

اإلنتاج) (: االجتماعي) الهدف 

السمعي البصري والسينمائي.

دآهم) (91.111 (: آأسمال الشركة)

مقسمة إلى)451)حصة من فئة)11) 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  دآهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 411 (: السيد اروادآ عبد العزيز)

حصة.

السيد اروادآ آشيد):)51)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم8ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)1))زنقة لشبونة)

شقة)8)حي املحيط الرلاط.

التسيير):)اروادآ آشيد.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.147(91

496 P

MAY OFFICE

RC : 123841

العام  املحضر  ملقتضيات  تبعا 

االستثنائي تقرآ ما يلي :

تفويت السيد محمد املقري 151 

حصة للسيد عزيز بلعيا�ضي، مغربي 

التعريف  بطاقة  آقم  الجنسية، 

.A785467 الوطنية

تفويت السيد محمد املقري 151 

مغربي  املقري،  يونس  للسيد  حصة 

التعريف  بطاقة  آقم  الجنسية، 

.A331917 الوطنية
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ولالتالي ستصبح حصص الشركة 
مقسمة كالتالي :

السيد عزيز بلعيا�ضي 451 حصة.
السيد يونس املقري 551 حصة.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
 3 بتاآيخ  بالرلاط  التجاآية  املحكمة 

نوفم8ر 1)1) تحت آقم 118161.
497 P

INTERLINK DISTRIBUTION
RC : 83555

العام  املحضر  ملقتضيات  تبعا 
االستثنائي تقرآ ما يلي :

املقري  محمد  السيد  تفويت 
1511 حصة للسيد عزيز بلعيا�ضي، 
بطاقة  آقم  الجنسية،  مغربي 

.A785467 التعريف الوطنية
املقري  محمد  السيد  تفويت 
املقري،  يونس  للسيد  1511 حصة 
بطاقة  آقم  الجنسية،  مغربي 

.A331917 التعريف الوطنية
ولالتالي ستصبح حصص الشركة 

مقسمة كالتالي :
 4511 بلعيا�ضي  عزيز  السيد 

حصة.
السيد يونس املقري 5511 حصة.
لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
 3 بتاآيخ  بالرلاط  التجاآية  املحكمة 

نوفم8ر 1)1) تحت آقم 118158.
498 P

TRAVABIL
RC : 65313

املقر االجتماعي : 1) زنقة عمر 
السالوي القبيبات الرلاط

العام  املحضر  ملقتضيات  تبعا 
االستثنائي تقرآ ما يلي :

تفويت السيد يونس الرليل 611 
الرليل، مغربي  حصة للسيد محمد 
التعريف  بطاقة  آقم  الجنسية، 

.A71655 الوطنية
تفويت السيدة حبيبة موستعين 
الرليل،  محمد  للسيد  حصة   411
 مغربي الجنسية، آقم بطاقة التعريف

.A71655 الوطنية

ولالتالي ستصبح حصص الشركة 

محمد  للسيد  بالكامل  مملوكة 

الرليل.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

يونس  السيد  استقالة  قبول 

السيد  وتعيين  التسيير  عن  الرليل 

محمد الرليل، مغربي الجنسية، آقم 

 A71655 الوطنية  التعريف  بطاقة 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

 3 بتاآيخ  بالرلاط  التجاآية  املحكمة 

نوفم8ر 1)1) تحت آقم 118159.

499 P

 CAESAR QUAD RANDO
SARL 

 تأسيس شركة  
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

بمدينة) ومسجل  ((1(1 أكتولر) (6

ذات) تأسيس شركة  تم  (, شفشاون)

مسؤولية محدودة.

)رصائصها كالتالي):)

 CAESAR QUAD(«(((:((التسمية((

RANDO«(SARL

آأسمالها قدآه):)1.111))دآهم)

محمد) شاآع  (: االجتماعي) مقرها 

عبده الحي اإلداآي شفشاون.

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي)

املوضوع):

ذات) الناآية  الدآاجات  تأجير 

الدف  الرلاعي

تأجير االحصنة

نشاط ترفيهي):)كرة الطالء

الرأسمال االجتماعي و الشركاء))):

مقسمة) دآهم,) ((1.111 في) حدد 

إلى)11))حصة اجتماعية موزعة على)

الشكل التالي):

الحامل) الغناي  اشرف  السيد 

ل) آقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الساكن شاآع) (, 177431.)مغربي) س)

سبتة الحي اإلداآي))شفشاون).يمتلك)

111))حصة اجتماعية.

الحامل) محمد  الفرون  السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الساكن) (, مغربي) (.17((7( س) ل 

األندلس)) حي  (4 آقم) العسري  دآب 

حصة) (111 يمتلك) شفشاون.)

اجتماعية.

التسيير):)تم تعيين))السيد اشرف)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  الغناي 

محدودة.)

األآلاح):)كلها لفائدة الشركاء,)بعد)

نقص املدررات القانونية)5 %.   

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسم8ر من) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاآيخ التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بشفشاون بتاآيخ))))))أكتولر)1)1) 

تحت آقم))1)1)/96. 

500 P

  AL YAKINE CONSULTING     SARL A.U 

 Centre(d’affaire,(Domiciliation,(Conseils

Juridiques(et(Fiscales

 STARPLAC 
 SARL 

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 
املحدودة 

بتاآيخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرآ 
القانون) وض   تم  ((1(1 شتن8ر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة))لها املميزات التالية).

 STARPLAC)التسمية):))))))

الجبص) *اشغال  ( ( (: الهدف)

والديكوآ*)))

تجزئة فيادي�ضي) (: املقر االجتماعي)

عين) (8 عماآة ب الطابق الثالث آقم)

حرودة املحمدية.)))

)املدة):)99)سنة.

آأس املال):)))111.111)دآهم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 511 جمال) عصموي  (: الشركاء)

حصة اجتماعية)111)دآهم للحصة)))))

حمي رالد))511)حصة اجتماعية)

111)دآهم للحصة)))))))))))))))))))))

من) كل  تعيين  تم  التسيير:)

وحمي) جمال  عصموي  السيدين 

غير) ملدة  للشركة  كمسريين  رالد 

م ) الشركة  تتعامل  كما  محدودة 

املؤسسات) من  غيرها  أو  األبناك 

املصرفية بإمضاء))مستقل))للسيد

)عصموي جمال ملدة غير محدودة.

))السنة املالية):)من فاتح يناير))الى))

31))ديسم8ر من))كل سنة.)

إزالة) بعد  (: األآلاح) توزي  

القانوني) لالحتياط  باملائة  رمسة 

الشركاء))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بين  الباقي  يوزع 

حسب حصص كل واحد منهم.

باملحكمة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية باملحمدية))

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم  (

.(6(59

501 P

  DIGITAL NEWS NETWORK 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس الشركة
 DIGITAL NEWS NETWORK

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 1BD عنوان مقرها االجتماعي

 GHANDI(ETAGE 5 APPT 9 LOT

.TABIB MAARIF CASA BLANCA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة آقم التقييد في السجل 

التجاآي :477411  الداآالبيضاء 

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

إعدادالقانون)) تم  ((1(1 يوليو) ((3

املسؤولية) ذات  ( للشركة) األسا�ضي 

املحدودة))باملميزات التالية.

ذات) شركة  ( الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة).
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عند) متبوعة  ( الشركة) تسمية 

تسميتها ( بمختصر) االقتضاء)

. DIGITAL NEWS NETWORK

غرض الشركة بايجاز):

 PUBLICITE ENTREPRENEUR

OU TENANT UNE AGENCE DE

 DISTRIBUTION DE PRESSE

 ET DE PUBLICATIONS

.CULTURELLES EN LIGNE

 1BD االجتماعي) مقرها  عنوان 

 GHANDI ETAGE 5 APPT 9 LOT

.TABIB MAARIF CASA

اجلها) من  ( تأسست) التي  املدة 

الشركة))99)سنة).

 111111 مبلغ آاس مال الشركة)

دآهم مقسم كالتالي).

 51 الحكيم) عبد  كمو  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) ((55 سعد) كمو  السيد 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) ((55 عثمان) كمو  السيد 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة الخمري امينة)51))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) ((51 لينا) باجابر  السيدة 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية)) الشخصية  األسماء)

ومواطن ميسر الشركة.)

السيدة باجابر لينا عنوانها الداآ)
الوطنية) بطاقتها  ( آقم) البيضاء)

.BE886416

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1)))تحت آقم)751366.

502 P

SCALMAR
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
1)1)،)تم إيداع القانون) 11)أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

وذات) ( وحيد) بشريك  املحدودة 

املميزات التالية):

SCALMAR(:(التسمية

الهدف):)حقوق قياس الحمولة أو)

قياسها أو وزنها

املقر االجتماعي):)11)شاآع الحرية)

الطابق الثالث شقة)5)س)/)س الهبة)

الداآ البيضاء

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)111.111).دآهم)

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة)111)دآهم للواحدة،)مكتتبة)

و محرآة بالكامل.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم8ر.

أيت) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الهاشمي أيوب مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي))آقم))973)47)لدى املحكمة)

تحت) البيضاء،) بالداآ  التجاآية 

آقم746853.
ملخص قصد النشر

503 P

TRANSPORT EL HARRAB 

ET CONSORES

sarlau 

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤآخ في18 

تم إيداع القانون) (،(1(1 أغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

وذات) ( وحيد) بشريك  املحدودة 

املميزات التالية):

 TRANSPORT EL (: التسمية)

HARRAB(ET(CONSORES.(sarlau

الهدف):)نقل بري للبضائ 

املقر االجتماعي):)11)شاآع الحرية)

الطابق الثالث شقة)5)س)/)س الهبة)

الداآ البيضاء

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في))51.111).دآهم)

511)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) دآهم  (111 فئة)

ومحرآة بالكامل)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم8ر.

التسيير):)تم تعيين السيد ا لحراب)

كمال مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي))آقم))963)47)لدى املحكمة)

تحت) البيضاء،) بالداآ  التجاآية 

آقم746848.
ملخص قصد النشر

504 P

ISTREPROMOBAT
SARL AU

ايسترولرومولات

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

آأسمالها : 451.111 دآهم

مقرها االجتماعي : 6) شاآع مرس 

السلطان شقة آقم 3 طابق 1 الداآ 

البيضاء

السجل التجاآي 477611

الداآ البيضاء

التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤآخ بالداآ)

 (1(1 أكتولر) فاتح  بتاآيخ  البيضاء)

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

ايسترولرومولات) (: التسمية)

.ISTREPROMOBAT

دارل) الشركة  تعني  (: الغرض)

املغرب وراآجه لفائدتها أو للغير ب):

اإلنعاش العقاآي.

العقاآات،) ولناء) البنيات  تجزئة 

النجاآة) الترصيص،) الكهرلاء،)

الزجاج،) الصباغة،) واألليمنيوم،)

النجاآة،)الزليج وكراء)العقاآات.

بجمي ) العقاآات  ولناء) شراء)

أنواعها.

واالستيراد) البناء) ردمات 

وجمي ) التهيئة  وأشغال  والتصدير 

الخدمات.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم8ر من كل سنة.

شاآع مرس) ((6 (: املقر االجتماعي)

الداآ) (1 3)طابق) السلطان شقة آقم)

البيضاء.

آأسمال) تحديد  تم  (: املال) آاس 

دآهم مقسمة) (451.111 الشركة في)

لـ)4511)حصة اجتماعية بقيمة)111 

دآهم للحصة مكتتبة ومحرة بالكامل)

صوفي) الوحيد  الشريك  باسم  كلها 

.BJ9136((مصطفى ب ت و آقم

تم تعيين السيد صوفي) (: التسيير)

مصطفى مسيرا وحيدا للشركة ملدة)

الصالحيات،) أوس   م   محددة  غير 

بالتوقي ) ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

املنفرد للمسير الوحيد.

بالسجل) والتسجيل  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

 (1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ) البيضاء)
تحت آقم)751594)السجل التجاآي)

477611)الداآ البيضاء.
لإلشاآة والبيان

505 P

 COMPLEXE TOURISTIQUE

SIDI SLIMANE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 14 بتاآيخ) مؤآخ  عقد  بمقت�ضى 

سليمان،) بسيدي  ((1(1 أغسطس)

تأسيس شركة ذات مسؤولية) تقرآ 

محدودة.

(: االجتماعية) التسمية 

 COMPLEXE TOURISTIQUE SIDI

.SLIMANE

دويمية) (،4 (: االجتماعي) املقر 

بردايس سيدي سليمان.
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ذات مسؤولية) (: الشكل القانوني)

محدودة.

استغالل) (: والقطاع) املوضوع 

مركب سياحي.

مال) آأس  تحدد  (: املال) آأس 

دآهم مقسمة) (111.111 الشركة في)

دآهم) (111 ب) حصة  (1111 إلى)

للحصة مقسمة كالتالي):

 55.111 ياسين) الرا�ضي  السيد 

دآهم أي)%55.

 45.111 محمد) هبهاب  السيد 

دآهم أي)45%.

محمد) هبهاب  السيد  (: التسيير)

الشركة) لتسيير  الوحيد  املفوض 

جمي ) في  لإلمضاء) الصالحيات  م  

الوثائق والشيكات املتعلقة بالشركة)

وذلك ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة.

اإليداع):)لقد تم اإليداع القانوني)

باملحكمة االبتدائية بسيدي سليمان)

تسجيل) تم  ولقد  (،(31 آقم) تحت 

تحت) التجاآي  بالسجل  الشركة 

ولقد تم تسجيل الشركة) (،(31 آقم)

بالسجل التجاآي تحت آقم)973).

506 P

 SUPERKIDS AL ATFAL AL

 MOUTAMAYIZOUNE

 ETABLISSEMENT

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

 S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأسمالها 1111.111 دآهم

زنقة لي أكاسياس، طريق الجديدة، 

الداآ البيضاء1

السجل التجاآي: الداآ البيضاء 

3(93(1

بموجب محضر مداوالت الجمعية)

 31 في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 

سبتم8ر)119))،)تقرآ):

بمقداآ) املال  آأس  تخفيض 

سهم) (5.111 دآهم بإلغاء) (511.111

 1.111.111 من) تخفيضه  ولالتالي 

دآهم إلى)511.111)دآهم.)تم تقسيم)

إلغاء)األسهم على النحو التالي):

سلمى غالب))511))سهم

مليكة غالب)2،500)سهم

5111)سهم

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�ضي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

751981)يوم)1))أكتولر)1)1).

507 P

DRAEGER MAROC
SARL(d’Associé(Unique

مقرها االجتماعي : 51 طريق اوالد 
زيان املكتب )8  الداآ البيضاء

نقل املقر االجتماعي

 3 بتاآيخ) الوحيد  املساهم  قرآ 

االجتماعي) املقر  نقل  ((119 أبريل)

للشركة الى العنوان الجديد):))املكاتب)
آقم))6)و7)اقامة منظرونا))التجزئة)1   

سيدي معروف مقاطعة عين الشق))

دالك) على  ولناءا  البيضاء،) الداآ 

تحيين البند))5)للنظام األسا�ضي.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) البيضاء) للداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751976.

508 P

NAJI SURVEILLANCE
إعالن  تأ سيس شركة

 19 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (,(1(1 اكتولر)

باملواصفات التالية):

   : NAJI SURVEILLANCE(التسمية
املقر االجتماعي):)آقم)37)بلوك ك)

حي الصحراء)طانطان

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد))

تركيب) (: االجتماعي) الهدف 

وصيانة كاميرات املراقبة

املدة):)تسعة وتسعون سنة)

آهم) د  (111.111 (: املال) الرأس 

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة)111)دآهم للواحدة))مملوكة)
ناجي نوآ) (: ( كاملة من طر ف السيد)

الدين.

التسيير):)السيد)):)ناجي نوآ الدين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية))بطانطان تحت آقم):)646  

تحت) التجاآي  بالسجل  والتقييد 
آقم):)5585)بتاآيخ))3)نون8ر)1)1).    

509 P

 كرانتيك
ش.ذ.م.م.ش.و  

GRINTEC 

S.A.R.L AU 

شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدود 

شريك وحيد   

  مائة ألف دآهم )111111)  

الرأسمال اإلجتماعي  

املقر اإلجتماعي  : إقامة ال كريل 

ك 9) شقة آقم 4 الطابق 3 شاآع 

العراق مراكش

بتاآيخ) العرفي  العقد  ( بمقت�ضى)

املصادقة) تمت  ( ((1(1 أكتولر) (9

على القانون االسا�ضي للشركة ذات)

وحيد)) شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

اللقب اإلجتماعي):)كرانتيك

الصفة القانونية):))ش.ذ.م.م.ش.و

إقامة ال كريل) ( (: املقر اإلجتماعي)

شاآع) (3 الطابق) (4 شقة آقم) ((9 ك)

العراق مراكش.

:)تتبيت نظام) ( )الهدف اإلجتماعي)

الري والطاقة الشمسية.

وأشغال) العمومية  االشغال 

أررى.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال اإلجتماعي):)))111.111 

حـصة) (1111 إلى) مـوزعـة  دآهـم 

دآهم)) ( (111 فئـة) من  اجتماعية 

الوحيد)) للشريك  ( مسندة) للواحدة 

على النحو التالي):

الحامل) محمد  أكباآ  السيد 

  FK(541 آقم) الوطنية  للبطاقة 

1111)حصة إجتماعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد أكباآ محمد))الحامل للبطاقة)

  FK(541(((الوطنية آقم

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

و ذلك بتاآيخ)6))أكتولر)1)1))ومقيد)

بالسجل التجاآي بمراكش تحت آقم)

.117579

510 P

 MIRAL COSMETIQUE
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 

تم إيداع القانون) ((1(1 أكتولر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

  MIRAL COSMETIQUE املحدودة)

وذات املميزات التالية):

اسم الشركة  تحمل  (: التسمية)

MIRAL COSMETIQUE

إلى) الشركة  تهدف  (: الهدف)

وتصني ) األعشاب  وتصدير  بي  

والزيوت) التجميل  مستحضرات 

الطبيعية دارل املغرب وراآجه.)

املقر االجتماعي):)تجزئة سلوى آقم)

1))شقة)))الطابق السفلي طيط مليل)

الداآ البيضاء.)

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)111.111)دآهم)

مقسم إلى1111)حصة اجتماعية من)

مكتتبة) دآهم للواحدة،) (111 ( ( فئة)

لفائدة) موزعة  و  بالكامل  محرآة  و 

املؤسس و الشريك الوحيد للشركة)

السيدة):)مبشوآ سعاد.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم8ر.
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التسيير):)تم تعيين السيدة مبشوآ)

سعاد الحاملة للبطاقة الوطنية آقم)

BK 55116)لتسيير الشركة ملدة غير)

محدودة.)

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

أكتولر) ((3 ( بتاآيخ) البيضاء،) بالداآ 

1)1)،))تحت آقم)477169.
ملخص قصد النشر

511 P

GESTRES
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
في) مؤآخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
تم إيداع القانون) (،(1(1 أكتولر) (1

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية):

GESTRES  S.A.R.L AU(:(التسمية

وتشغيل املطاعم) إنشاء) (: الهدف)

ومنتجات األلبان واملطاعم والفنادق)

السياحية) واملجمعات  والنوادي 

والقواآب أو أي مؤسسة أررى ذات)

هدف مشابه أو ذي صلة.

وتشغيل وتوآيد املقاصف) إنشاء)

أو) العامة  املجتمعية  واملطاعم 

الخاصة.

االستثماآ واالستحواذ على جمي )

الالزمة) املباني  ذلك  في  بما  املرافق،)

لألنشطة املحددة في غرض الشركة)

أعاله أو املرتبطة به بشكل مباشر أو)

غير مباشر.

املنتجات) جمي   تسويق 

واالكسسواآات.

توزي  ونشر جمي  السل .

جمي  عمليات الشحن والتمثيل)

جمي ) في  واملشاآكة  والسمسرة،)

األشكال)،)بما في ذلك االندماج في أي)

شركة أو جمعيات أررى تم إنشاؤها)

فيما يتعلق باألنشطة املذكوآة أعاله)؛
)1)شاآع ص8ري) (: املقر االجتماعي)

الداآ) (6 شقة) (1 الطابق) بوجمعة 

البيضاء

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)111.111)دآهم)

اجتماعية) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة)111)دآهم للواحدة،)مكتتبة).

(: لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحرآة 

حصة) (1111 حنيش) مراد  السيد 

اجتماعية)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم8ر.

مراد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

حنيش مسيرا للشركة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

أكتولر) ((8 ( بتاآيخ) البيضاء،) بالداآ 

1)1)،)تحت آقم751965.
ملخص قصد النشر

512 P

شركة مديكال بروفيسيونيل 

سوميد بروش د م م و

قراآ) محضر  بمقت�ضي 

شركةمديكال))بروفيسيونيل سوميد)

 14 ( بتاآيخ) املنعقد  بروش د م م و 

أكتولر)1)1))بمقر الشركة))تم وض )

القانون األسا�ضي حيت قرآ املساهم)

الوحيد لشركة ما يلي):

مديكال)) شركة  (: اإلسم)

بروفيسيونيل سوميد برو ش د م م و)

االجهزة) شراء) و  بي   (: الغرض)

الطبية)

الياقوت) اللة  شاآع  (39 (: املقر)

طابق الخامس شقة د البيضاء.))

املدة):)99)سنة

آأسمال):)مائة ألف دآهم مقسمة)

واحدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة))دآهم)

ألف) (1111 نجوى) ( العيش) ابو 

حصة

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)

إلى االنسة))ابو العيش نجوى))ملدة))غير)

محددة م  اعتماد توقيعية))الوحيدة)

وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة التجاآية بالبيضاء)بتاآيخ)4 

نون8ر)1)1))تحت آقم646)75.

513 P

ائتمانية زمام)

 63،)واجهة املرس))قلعة السراغنة

16.71.11.11.13

نيو ستيل صليغ
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه)

و املسجل) ((1(1 سبتم8ر) (31 بتاآيخ)

بتاآيخ)) (3816 اإليداع) آقم  تحت 

التسجيل) بمصلحة  )1اكتولر1)1))

بقلعة السراغنة))،)تم تأسيس شركة)

ذات املواصفات التالية):

االسم التجاآي):)شركة نيو ستيل)

صليغ.

:)ش.م.م الشكل القانوني)
دآهم،) (111.111 (: املال) آأس 

قيمة) من  حصة  (1111 إلى) مقسم 

111)دآهم.)

العنوان التجاآي):)دواآ الكواسمة)

اوالد زآادقلعة السراغنة

من) ابتداء) سنة  ( (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

:))السيد))الحسن الشعيبي املسير)

ولائ ) مستوآد  (: املزاول) نشاط 

بنصف الجملة

انشاءات) او  اعمال  في  مقاول 

متنوعة

حفر االباآ

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم8ر ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

بكتابة) امللف  إيداع  تم  وقد  (

بقلعة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ) السراغنة 

والسجل) ((1(1/(76 آقم) تحت 

التجاآي آقم)31)4.
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PROMO NIHAL

SARL A.U

بتأسيس شركـــــة ذات املسؤولية 

املحدودة  للشريك الوحيد

 16 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) وض   تم  ((1(1 أكتولر)

املميزات) ذات  للشركة  األسا�ضي 

التالية):

 S.A.R.L A.U. PROMO(:(التسمية

.NIHAL

الهدف):)التطوير العقاآي املقاول)

البناء،) أعمال  لجمي   العقاآي 

واألعمال) املعدات،) التقسيم،)

املتنوعة)؛

وتركيب) وتأجير  واقتناء) إنشاء)

وتشغيل أي منشأة أو مصن  أو وآشة)

عمل تتعلق بالنشاط االجتماعي.)

املقر اإلجتماعي):)11،)زنقة))الحرية)

الطابق))الثالث الشقة الرقم)5)))الداآ)

البيضاء).

دآهم) (111.111 (: الرأسمال)

اجتماعية)) حصة  (1111 إلى) موزعة 

بقيمة)111)دآهم للحصة الواحدة في)

ملك السيد)):

السيد))الصرايدي عبد الوهاب)):))

1111)حصة اجتماعية.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة ملدة))غير)

الصرايدي) ( السيد) ( (: ( من) ( محدودة)

عبد الوهاب))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء)) بالداآ  التجاآية  باملحكمة 

عدد) تحت  ( ((1(1 نون8ر) (( ( بتاآيخ)

تحت) التجاآي  والسجل  (75((19

عدد)478145.
)))بمثابة مقتطف وليان

515 P
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  R.AMKYR FREEDOM

 OPTIC
تأسيس شركة  ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
 FREEDOM (: الشركة) اسم 

 OPTIC

العالمة التجاآية

)موضوع الشركة):))نظاآاتي

  111.111 (: الشركة) مال  آأس  (

دآهم))

866)شاآع القدس) (: مقر الشركة)

مانداآونا عين الشق الداآ البيضاء)

السيد)))عبدالرزاق آزقي))التدبير)

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

نسخة من القانون التأسي�ضي بكتابة)

الضبط باملحكمة التجاآية بالبيضاء)

بتاآيخ)))1)1)))أكتولر)8)))تحت آقم)

. 75(175
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STE ABS DEVELOPPEMENT
تــــأ سـيـس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في الداآ)

تم) ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ) البيضاء)

القانون األسا�ضي لشركة ذات) وض  

املسؤولية املحدودة))باملميزات التالية):)

 STE ABS (: التسمية)

DEVELOPPEMENT

(: االجتماعي) الهدف 

PROMOTEUR  IMMOBILIER

))))املقر االجتماعي):))))5)شاآع عبد)

 5 هللا بن ياسين عماآة بليدون طابق)

آقم)5))الداآ البيضاء.)

من تاآيخ) 99)سنة ابتداء) ( )املدة):)

التأسيس.

في) محدد  الرأسمال  (: الرأسمال)

  1.111 دآهم مقسمة إلى) ( (111.111

حصة من فئة)111.

جميعها) الواحدة  للحصة  دآهم 

محرآة و مسندة إلى))الشريك):

السيد):)نوة عبد الرحيم

القانوني) لالحتياط  (5 (: األآلاح)

سواء) الشركاء) تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل.

التسيير):)تم تعيين السيد كمسير)

عبد) نوة  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الرحيم

بالسجل) الشركة  تسجيل  تـم 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآي 

478133))بتاآيخ))))يناير)1)1) .
بيان مختصر
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ائتمانية النجد
5))زنقة سويب الداآ البيضاء

الهاتف):)517155))15

الفاكس):)17133)))15

 GENERAL FOODERY
COMPANY II

SARL

بالداآ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 (1(1 يوليو) (15 بتاآيخ) البيضاء)

تم) ((1(1 يوليو) ((1 واملسجل بتاآيخ)

تأسيس شركة فيما يلي):

شركة) (: الشركة) نوع  (: راصيتها)

محدودة املسؤولية.

الشركة) تحمل  (: التجاآي) االسم 

 GENERAL FOODERY اسم)

.COMPANY II SARL

الشركة) نشاط  (: الشركة) نشاط 

املطعم) وراآجه  املغرب  دارل 

للوجبات السريعة.
املقر الرئي�ضي):)154)شاآع الزآاوي)

الداآ البيضاء.

مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)

في)99)سنة ابتداء)من تاآيخ تسجيلها)

في السجل التجاآي.

من فاتح) ابتداء) (: املالية) السنة  (

يناير إلى)31)ديسم8ر,
آأسمال الشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دآهم للحصة,

بنسبة) سفيان  بنكيران  السيد 

51))حصة.

 (51 بنسبة) نبيل  املطي   السيد 

حصة.

 (51 السيد حاجي يوسف بنسبة)
حصة.

عمر) األنصاآي  املرابطي  السيد 
بنسبة)51))حصة.

نبيل) املطي   السيد  (: التسيير)
آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
املرابطي) والسيد  (bk303309
للبطاقة) الحامل  عمر  األنصاآي 
(،BK311(31 التعريف الوطنية آقم)

املسيران لشركة ملدة غير محدودة.
للسجل) اإليداع  تم  (: اإليداع)
باملحكمة) تم  طرف  من  التجاآي 
آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 
469167)بتاآيخ))13)أغسطس)1)1).
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H&LI GROUP
شركة مجهولة

آأسمالها 7.111.111  دآهم
املقر : 13 مكرآ زنقة السعدية 

السيال – الداآ البيضاء 
السجل التجاآي عدد :  13317)

بمقت�ضى محضر استثنائي يوم))4 
سبتم8ر)1)1)،)قرآت))شركة املعرفة)

بإسهاب أعاله ما يلي):
13)مكرآ) (: تغيير مقر الشركة من)
زنقة السعدية السيال الداآ البيضاء)
)))مكتب) ))طابق) )افا) 147)اقامة) إلى)
شاآع املقاو مة،) (1 ( بوكس) ( ((3 آقم)

الداآ البيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 (: بتاآيخ) التجاآية بالداآ البيضاء)

أكتولر)1)1))تحت آقم751785 .
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H&LI DEVELOPMENT
شركة مجهولة

آأسمالها 511.111.)  دآهم
املقر :  11 - 9 إقامة   أوشتاآ ، شاآع 

اإلمام العلو�ضي – الداآ البيضاء 
السجل التجاآي عدد :  13577)

بمقت�ضى محضر استثنائي يوم)13 
أكتولر)1)1)،)قرآت))شركة املعرفة)

بإسهاب أعاله ما يلي):

(: كالتالي) الشركة  تسمية  تغيير 

  .CANTOR ADVISORY

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 ( (: بتاآيخ) التجاآية بالداآ البيضاء)

أكتولر)1)1))تحت آقم))75144 .

520 P

 RIVA LIMITED
الزيادة في آأسمال الشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

 (1(1 أكتولر) (8 ( يوم) بالبيضاء)

ومسجل بنفس املدينة قرآت شركة)

شركة ذات املهام) ( (RIVA LIMITED

املحدودة و آأسمالها)111.111))دآهم,)

ذات))املقر))الرئي�ضي))في الداآ البيضاء):)

97)شاآع محمد الخامس ما يلي):)

الشركة) آأسمال  في  الزيادة 

دآهم لرفعه من) ( (1.911.111 بمبلغ)

   (.111.111 ( إلى) دآهم  (111.111

دآهم).
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�ضي للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(1 أكتولر) ((3 يوم) بالبيضاء)

وتحت آقم)751413.
للنشر والبيان
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AZERGAZ
الزيادة في الرأسمال

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

  (1(1 ( يونيو) (15 ( يوم) بالبيضاء)

ومسجل بنفس املدينة قرآت شركة)

املهام) ذات  شركة  (AZERGAZ

111.)1))دآهم,) املحدودة و آأسمالها)

ذات))املقر))الرئي�ضي))في الداآ البيضاء):)

97)شاآع محمد الخامس ما يلي):

بمبلغ)) الرأسمال  في  الزيادة 

48.111).))دآهم لرفعه من)111.)1 

وذلك) دآهم  ((.(61.111 إلى) دآهم 

 111 481.)))حصة من فئة) بإنشاء)

دآهم للواحدة.
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من القانون) و7) (6 ( تعديل املواد)

األسا�ضي للشركة

اإليداع):)ثم اإليداع القانوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(1 أكتولر) ((8 يوم) بالبيضاء)

وتحت آقم)116)75.
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EDEN STAR
بموجب عقد عرفي مؤآخ بالبيضاء)

يوم))7)سبتم8ر)1)1))و مسجل بنفس)

  EDEN STAR شركة) قرآت  املدينة 

شركة ذات املهام املحدودة و آأسمالها)

املقر)) ( ذات) ( دآهم,) (1.511.111

الرئي�ضي))في الداآ البيضاء):)97))شاآع)

محمد الخامس ما يلي):

بمبلغ)) الرأسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  1.381.111دآهم 

 (.881.111 إلى) دآهم  (1.511.111

حصة) (13.811 وذلك بإنشاء) ( دآهم)

من فئة))111)دآهم للواحدة.

القانون) من  و7) (6 ( املواد) تعديل 

األسا�ضي للشركة.

األسا�ضي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإليداع):)ثم اإليداع القانوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالبيضاء)يوم)1))أكتولر)1)1))وتحت)

آقم)751588.
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ACE CARE
SARL

R.C : 151363

قرآ) ((1(1 سبتم8ر) ((3 بتاآيخ)

الشريك الوحيد ما يلي):

حصص) بتفويت  ( اإلقراآ)

اجتماعية.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية الى شركة)

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.)

قبول استقالة السيد موفود أمين)

وتعيين السيدة الزاكي إيمان كمسيرة)

للشركة ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ)) (75(31( تحت آقم) البيضاء)

))نون8ر)1)1).
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OTRIAB BAT

شركة دات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 111.111 دآهم

مقرها االجتماعي : )1 زنقة ص8ري 

بوجمعة الشقة آقم 6 الطابق االول 

الداآ البيضاء.

السجل التجاآي: 53553)

اعالن عن تعديالت 

الجم ) قراآات  محضر  بموجب 

املنعقد) للشركاء) االستثنائي  العام 

بتاآيخ))7)سبتم8ر1)1))تقرآ ما يلي):

الحصص) تفويت  على  املوافقة 

االجتماعية)

تحديث النظام االسا�ضي)

قبول استقالة السيد عبد العزيز)

الرضواني

تعيين السيد سعيد نباوي الحامل)

ب.ت.و)BJ36(49)مسير جديد للشركة)

ملدة غير محدودة

ذات) شركة  من  الشركة  تحول 

ذات) شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

واقراآ) القديم  النظام  اصالح 

القوانين الجديدة

صالحيات اإلجراءات))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( ( بتاآيخ) بالداآ البيضاء) ( ( التجاآية)

أكتولر1)1))برقم))15)751.
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«TECHNICOUPE«

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آسمالها 11.111 دآهم

موالي) شاآع  (: مقرها) الكائن 

سليمان،)مركب النشاطات عكاشة

ممر الغاآ)–)الداآ البيضاء

بموجـب القراآ غير العادي للشركاء)

لشركة) ((1(1 شتن8ر) ((5 بتاآيخ)

ذات) شركة  (،»TECHNICOUPE«

 11.111 مسؤولية محدودة آسمالها)

الكائن مقرها بالداآ البيضاء،) دآهم،)

مركب) سليمان،) موالي  شاآع 

النشاطات عكاشة ممر الغاآ،)تقرآ ما)

يلي):

الترريص بتفويت حصتي) إعطاء)

لفائدة) (»FRENCHI SL« شركة) ((((

جواكويشيا) إنياكي  »جون  السيد)

 Jon(Inaki(GOICOECHEA((»إسوزي

ISUSI))؛

تعديل الفصلين السادس والساب )

كما يلي):

الفصل السادس):))التقدمـات

قام الشركاء)بالتقدمات نضيا،)أي):

البيانو«) إسوزي  »كاسباآ  السيد)

 (Gaspar(ISUSI(LABIANO(

مبلغ تسعة آالف وثمانمائة دآهم)

9.811)دآهم.

جواكويشيا) إنياكي  »جون  السيد)

 Jon(Inaki(GOICOECHEA((»إسوزي

ISUSI))مبلغ مائتي دآهم)11))دآهم)

أي في املجموع مبلغ عشرة أالف دآهم)

11.111)دآهم.

الفصل الساب ):)آسمال الشركة)

عشرة) الشركة  آسمال  يبلغ 

إلى) املقسم  دآهم،) ((11.111( آالف)

مائة) حصة شركة ذات  ((111( مائة)

الواحدة،) للحصة  دآهم  ((111(

القيمة) واملدفوعة  بكاملها  املكتتبة 

م ) تناسبا  للشركاء) واملمنوحة  كليا 

تقدماتهم،)أي):

البيانو«) إسوزي  »كاسباآ  السيد)

  (Gaspar(ISUSI(LABIANO(

98)حصة

جواكويشيا) إنياكي  »جون  السيد)

 Jon(Inaki(GOICOECHEA(((»إسوزي

    (ISUSI

))حصتان

أي في املجموع مائة))111))حصة)

111)حصة.

القانـوني) باإليـداع  القيـام  تم 

البيضـاء) للداآ  التجاآيـة  باملحكمـة 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

.751811
)عن املستخلص والبيانات
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DUNES SAHARA VISION
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

الشريك) قرآ  ((1(1 أكتولر) فاتح 

 DUNES SAHARA لشركة) الوحيد 

املسؤولية) ذات  شركة  (VISION

دآهم) (111.111 آأسمالها) املحدودة 

الزآقطوني) شاآع  (46 ب) املتواجدة 

الطابق الثاني الداآ البيضاء)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

إلى الحي اإلداآي شاآع))الحسن الثاني)

الطابق األول طانطان.

تعديل البند الثالث من القوانين)

التأسيسية املتعلق باملقر االجتماعي.

التأسيسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  للمحكمة  الضبط 

(،(1(1 أكتولر) ((3 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751417.
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 MEDO CREATION
SARL 

إعـــــــالن
تبعا ملقتضيات الجم  العام الغير)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((9 بتاآيخ) عادي 

املوافقة على):
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حصة) (1111 بي ) على  املصادقة 

فى ملك السيدين عزيز نجاح و السيد)
لفائدة السيد يونس) ( آضوان امزيل)

الحمدو�ضي)

 KTS (: الى) الشركة  اسم  تغيير 

   MAINTENANCE ET INDUSTRIE

السيد) مسيرالشركة  استقالة 
آضوان امزيل

الحمدو�ضي) يونس  السيد  تعيين 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة.

تعديل هدف الشركة)

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية الى شركة)

محدودة املسؤولية بمساهم واحد.

األسا�ضي) القانون  على  املصادقة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 ( بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت عدد)751654.
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 ESPACE BAB OURIKA
S.A.R.L 

دواآ تالمساليت، تعاونية النصر، 

جزء أيت بوجعفر جماعة تمزوزت، 

مراكش

إعالن تعديلي
العام) الجم   محضر  بموجب 

االستثنائي املنعقد بتاآيخ))13)أكتولر)

1)1))تقرآ ما يلي):

51))حصة) املصادقة على تفويت)

اجتماعية مملوكة من طرف السيد)

الناصري املهدي لفائدة السيد الهود)

عرفي) عقد  بموجب  ذلك  و  محمد 

مؤآخ بتاآيخ)13)أكتولر1)1).

التوزي ) أصبح  لذلك  ونتيجة 

في) الجديد لرأسمال الشركة املحدد 

ل1111  املقسمة  دآهم  (111.111

دآهم) (111 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة كما يلي):

حصة) (511 أحمد) اريي  السيد 

اجتماعية أي)51.111)دآهم

السيد الناصري املهدي)51))حصة)

اجتماعية أي)5.111))دآهم

حصة) ((51 محمد) الهود  السيد 

اجتماعية أي)5.111))دآهم

اجتماعية) حصة  (1111 املجموع)

أي)111.111)دآهم

كما تمت إستقالة السيدة نعيمة)

للشركة) كمسيرة  منصبها  من  فتاح 

مسيرا) أحمد  اريي  السيد  وتعيين 

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) بمراكش  التجاآية 

1)1))تحت آقم)116471.
لإلشاآة و البيان
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MELG

SARL AU

املقر االجتماعي : شاآع ديرفوفي 

سيدي ضوحى شقة 8 وجدة

السجل التجاآي : 18111

بي  أسهم الشركة

تعيين مسير جديد

SARL AU تحويل الشركة إلى

بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 

31)أغسطس)1)1))في الداآ البيضاء)

والسيدات) دمو  محمد  السيد  قام 

وفدوى) دمو  وحنان  تالغي  فاطمة 

سهم التي) (4111 دمو لبنى دمو ببي )

 MELG SARL شركة) في  يمتلكون 

للسيد عبد القادآ أدير.

 31 في) املتخدة  للقراآات  وفقا 

املساهم) فإن  ((1(1 أغسطس)

الوحيد):

السيد) باستقالة  علما  أحيط 

محمد دمو من منصب املسير الوحيد.

عين السيد))عبد القادآ أدير مسيرا)

وحيدا للشركة.

النظام) من  (7 املادة) قام بتعديل 

األسا�ضي.

ذات) شركة  إلى  الشركة  حول 
واحد) ملساهم  محدودة  مسؤولية 

.SARL AU
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية في وجدة)
آقم) تحت  (،(1(1 أكتولر) (6 بتاآيخ)

.((16
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 STE GENERALE
 D’EQUIPEMENT

D’ORIENTAL
SARL AU

آأسمال : 111.111.) دآهم
املقر االجتماعي : طريق تازة حي 

الوحدة آقم 14 و15 - وجدة
السجل التجاآي : 14151

بي  أسهم الشركة
تعيين مسير جديد

SARL AU تحويل الشركة إلى
بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 
31)أغسطس)1)1))في الداآ البيضاء،)
والسيدات) دمو  محمد  السيد  قام 
فاطمة تالغي وحنان دمو وفدوى دمو)
التي) سهم  ((1.111 ببي ) دمو  ( لبنى)
 STE GENERALE يمتلكون في شركة)
 D’EQUIPEMENT D’ORIENTAL

SARL)للسيد عبد القادآ أدير.
 31 في) املتخذة  للقراآات  وفقا 
املساهم) فإن  (،(1(1 أغسطس)

الوحيد):
السيد) باستقالة  علما  أحيط 
محمد دمو من منصب املسير الوحيد.
عين السيد عبد القادآ أدير مسيرا)

وحيدا للشركة.
النظام) من  (7 املادة) قام بتعديل 

األسا�ضي.
ذات) شركة  إلى  الشركة  حول 
واحد) ملساهم  محدودة  مسؤولية 

.SARL AU
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية في وجدة)
آقم) تحت  (،(1(1 أكتولر) (9 بتاآيخ)

.((74
531 P

 ليال كوم ش د م م

انحالل املسبق للشركة
املسير) قراآ  محضر  بمقت�ضي 

)ش د م م) لشركة ليال كوم) ( الوحيد)

املنعقد بتاآيخ)1)أكتولر1)1).

تقرآ ما يلي):

انحالل املسبق شركة ليال كوم))ش)

الحاملة) ( ليلى االميني) ( د م م و تعيين)

 A ( آقم) الوطنية  ( التعريف) لبطاقة 

الساكن القرية النموذجية) (656691

مصف) ( داآ بوعزة البيضاء) (68 آقم)

لشركة))

مكان) الشركة  ( مقر) تحديد 

التصفية

املقر:)الكائن تجزئة النسيم عماآة)

178)سيدي معروف الداآ البيضاء

وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة التجاآية بالبيضاء)بتاآيخ)19 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751453.  
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SNACK NADIA

الحل املسبق للرشكة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

البيضاء) بالداآ  ((1(1 4))أغسطس)

قرآ الجم  العام االستثنائي لشركة)

محدودة) شركة  نادية  سناك 

دآهم) (11.111 آأسمالها) املسؤولية 

سي8ريس) ممر  (3 (: االجتماعي) مقرها 

عين السب ،)الداآ البيضاء,

الحل املسبق للشركة.

تحديد مقر الحل)3،)ممر سي8ريس)

وتعيين) البيضاء) الداآ  السب   عين 

محل) التركماني  نادية  السيدة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

55)751)بتاآيخ))))أكتولر)1)1).
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ROUAYM

آاسمالها : 111.111 دآهم

مقر االجتماعي : حي الفرح زنقة 69 

الطابق السفلي آقم 6)

الداآ البيضاء

السجل التجاآي آقم 53517)

العادي) الغير  العام  للجم   طبقا 

املؤآخ بتاآيخ)5))ماي)119))واملسجل)

بتاآيخ)5))يونيو)119)،)قرآ ما يلي):

فسخ الشركة قبل أوانها.

الحجاوزي آضوان) السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

حي) الشركة  تصفية  مقر  تعيين 

الطابق السفلي آقم) (69 الفرح زنقة)

6))الداآ البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

(،(119 يوليو) (15 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)5)6185.
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LEGUME  STAR

السجل  التجاآي51417)

التصفية النهائية

العام) الجم   عقد  بمقت�ضى 

  (1(1 نون8ر) ( ((8 بتاآيخ) االستثنائي 

قرآ مساهمو الشركة.)))

ما يلي):

التصفية النهائية للشركة))))

التشطيب على السجل التجاآي

))تم القيام باإليداع القانوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالداآ البيضاء

ملخص من أجل النشر
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 ASPAF
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد آأسمالها 111 11 

دآهم.

املقر االجتماعي :  تجزئة الخير 

آقم 383 سيدي معروف ، الداآ 

البيضاء.

السجل التجاآي آقم 17)6)3          

العام) الجم   محضر  بمقت�ضى  (

 ASPAF–SARL لشركة) االستثنائي 

AU-))شركة ذات مسؤولية محدودة)

االنحالل) طوآ  في  وحيد  بشريك 

انحاللها) مقر  الكائن  و  املسبق 

سيدي) (383 آقم) الخير  تجزئة  ( ( في)

 8 بتاآيخ) (، الداآ البيضاء) (، معروف)

اكتولر1)1))تقرآ مايلي):

 8 في) للشركة  مسبق  انحالل 

آهان) في  توجد  والتي  اكتولر1)1))

التصفية.

تعيين السيد لكرود عبد الرحيم)

كمصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تعيين 

سيدي) (383 آقم) الخير  تجزئة  في 

معروف،)الداآ البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

(،(1(1 أكتولر) ((6 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم751668 .
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TACTICO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 11.111 دآهم ،

املقر االجتماعي :  65) شاآع 

الزآقطوني، طابق 9، آقم )9،

 الداآ البيضاء.

RC: 333273

في نهاية محضر مداوالت الجمعية)

 31 في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 

سبتم8ر)1)1))،)تقرآ):

الحل املبكر للشركة ابتداء)من)31 

(
ً
وفقا (

ً
وديا وتصفيتها  ((1(1 سبتم8ر)

األسا�ضي) والنظام  القانون  ألحكام 

للشركة.

تعيين املصفي لفترة غير محدودة:)

السيدة آيم فكري بن8راهيم)،)مقيمة)

في إقامة أنفبالس،)شاآع ال كوآنيش،)

البيضاء،) الداآ  شقة)،) (،( طابق)

الوطنية الهوية  بطاقة   وصاحبة 
آقم)383169ك.

شاآع) ((65 مقر التصفية؛) إنشاء)
الزآقطوني،)طابق)9،)آقم))9،)الداآ)

البيضاء.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

751983)يوم)1))أكتولر)1)1).
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SNACKMANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 50،000 دآهم

411 شاآع الزآقطوني إقامة حماد 

طابق 1 الداآ البيضاء

RC: 409439

في نهاية محضر مداوالت الجمعية)

 31 في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 

سبتم8ر)1)1))،)تقرآ):

الحل املبكر للشركة ابتداء)من)31 

(
ً
وفقا (

ً
وديا وتصفيتها  ((1(1 سبتم8ر)

األسا�ضي) والنظام  القانون  ألحكام 

للشركة.

تعيين املصفي لفترة غير محدودة:)

السيدة آيم فكري بن8راهيم)،)مقيمة)

في إقامة أنفبالس،)شاآع ال كوآنيش،)

البيضاء،) شقة.)،الداآ  (،( طابق)

وصاحبة بطاقة الهوية الوطنية آقم)

383169ك.

شاآع) (411 مقر التصفية؛) إنشاء)

الزآقطوني إقامة حماد طابق)1)الداآ)

البيضاء.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

)75198)يوم)1))أكتولر)1)1).
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NADI L’OASIS
نادي الوازيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
آأس مالها 111.)1).8دآهم

الكائنة بالداآ البيضاء,81) ,طريق 

الوازيس- الوازيس
السجل التجاآي74773)

حل  الشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

14)أكتولر) االستثنائي املنعقد بتاآيخ)

العـزيـز) »عبد  السيد) قرآ  ((1(1

نشـــيـط«ما يلي):

حل الشركة قبل األوان

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

,طريق) ((81, للشركة) االجتماعي 

الوازيس-)الوازيس الداآ البيضاء

العـزيـز) »عبد  السيد) تكليف 

العام) الجم   طرف  نشـــيـط«من 

كمسؤول بعملية التصفية إلى غاية)

انتهائها.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بالبيضاء)

تحت آقم)751444)))وذلك بتاآيخ))3) 

أكتولر)1)1).
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«BELLICO «
شركة ذات مسؤولية محدودة 
آأسمالها : 11.111).) دآهم.

املقر االجتماعي : عماآة ) آقم 15 

طريق الرلاط الرئيسية آقم 1 كم 

5.)1 برنو�ضي الداآ البيضاء
السجل التجاآي11897)

حل  الشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�ضى 

يوليوز) ((( االستثنائي املنعقد بتاآيخ)

1)1))قرآ السيد عز العرب لحري�ضي)

ما يلي):

حل الشركة قبل األوان

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 
 15 آقم) (( االجتماعي للشركة عماآة)

كم) (1 آقم) الرئيسية  الرلاط  طريق 

5.)1)برنو�ضي الداآ البيضاء.
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تكليف السيد عز العرب لحري�ضي)

كمسؤول) العام  الجم   طرف  من 

بعملية التصفية إلى غاية انتهائها

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بالبيضاء)

تحت آقم)746147)وذلك بتاآيخ))15 

سبتم8ر)1)1).
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TRPRO

SARL AU 

 6) شاآع مرس سلطان 

آقم 3الطابق 1

الداآالبيضاء

السجل التجاآي 557)34

قفل التصفية
 8 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شتن8ر)1)1))قرآالشريك الوحيد):

ترلرو) لشركة  التصفية  قفل 

نتيجة النتهاء)نشاطها

عينت السيدة كوثر عراقي حسيني)

لتصفية شركة ترلرو

شاآع) ((6 (: مقر لتصفية الشركة)

الداآ) الطابق1) (3 مرس سلطان آقم)

البيضاء)

القانوني) اإليداع  سيوض  

باملحكمة التجاآية بالداآ البيضاء.
مستخرج للبيان)

541 P

EAPF CORPORATE

 SARL 

 Casablanca 445 346

السجل التجاآي  

تصفية نهائية 
الشريك) قراآ  محضر  بمقت�ضى 

 (4 بتاآيخ) املؤآخ  للشركة  ( الوحيد)

يونيو)1)1)))تقرآ ما يلي):

التصفية النهائية للشركة)))))))

التشطيب على السجل التجاآي

تم القيام باإليداع القانوني لدى)

التجاآية)) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(1 اكتولر) ((( ( بتاآيخ) ( بالبيضاء)

تحت آقم)5391).
)ملخص من أجل النشر
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 BUSINESS SHARED

SERVICES

SARL AU

RC : 406255

آف  وتخفيض آأسمال الشركة
التصريح باستمراآية الشركة

بمقت�ضى محضر قراآات الشريك)

الوحيد بتاآيخ)5)أكتولر)1)1)،)تمت)

املصادقة على القراآ ابتي):

استمراآية الشركة آغم الخسائر)

ملقتضيات) تطبيقا  وذلك  املسجلة 

ق8راير) (13 قانون) من  (86 الفصل)

.1997

آف  آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)

دآهم) (11.111 من) دآهم  (5(1.111

531.111)دآهم وذلك عن طريق) إلى)

في) املوجودة  الديون  بعض  تعويض 

حوزة الشريك الوحيد اتجاه الشركة.

بمبلغ) الشركة  آأسمال  تخفيض 

قدآه)31.111)دآهم أي من)531.111 

يعني) دآهم  (511.111 إلى) دآهم 

51.111)حصة اجتماعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت آقم) االبتدائية بالداآ البيضاء)

749531)بتاآيخ)7))يوليو)1)1).
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AM ASSET MANAGEMENT

SARL

RC : 464297

تفويت الحصص الجتماعية
الجم ) محضر  عقد  بمقت�ضى 

العام االستثنائي تمت املصادقة على)

القراآات ابتية):

اجتماعية) حصص  (4 تفويت)

من) العالم  مصطفى  السيد  لصالح 

طرف السيد يوسف ايت مانا.

اجتماعية) حصة  (496 تفويت)

من) العالم  مصطفى  السيد  لصالح 

طرف السيد جمال الدين ايت مانا.

العالم) مصطفى  السيد  تعيين 

كمسير مشاآك للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت آقم) االبتدائية بالداآ البيضاء)

751438)بتاآيخ)6)سبتم8ر)1)1).
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GPSM
SARL

RC : 206593S

تفويت الحصص االجتماعية
الجم ) محضر  عقد  بمقت�ضى 

العام االستثنائي تمت املصادقة على)

القراآات ابتية):

إجتماعية) حصة  (411 ( تفويت)

لصالح السيد كريم آملو�ضي من طرف)

السيد نوآ الدين ايت مانا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  ( (

تحت عدد) بالداآالبيضاء) اإلبتدائية 

751436)بتاآيخ)9)شتن8ر1)1) .

545 P

INFOMEDIAIRE
SARL AU 

RC : 422881

تعيين مسير جديد لشركة
الجم ) محضر  عقد  بمقت�ضى 

العام االستثنائي تمت املصادقة على)

القراآات ابتية):

الزيداني) يوسف  السيد  تعيين 

السيد) محل  لشركة  جديد  كمسير 

محمد كمال بوعياد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت عدد) بالداآالبيضاء) اإلبتدائية 

))84)7)بتاآيخ))))يناير)1)1).

546 P

TELSTAR MAROC

SARL

RC : 256681

تعيني مسري جديد لرشكة

الجم ) محضر  عقد  بمقت�ضى 

العام االستثنائي تمت املصادقة على)

القراآات ابتية):

 CHRISTIAN السيد) استقالة 

GILLE)من منصب مسير مشاآك.

 GILLE السيد) استقالة 

مسير) منصب  من  (MATHIEU

مشاآك.

 KARINE السيدة) وتعيين 

COTTET)كمسيرة جديدة لشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) البيضاء) بالداآ  االبتدائية 

آقم)733397))بتاآيخ)5)ماآس)1)1).

547 P

  BATIMENT ROUGE شركة

DE L’ATLAS

SARL

ذات مسير جديد

وعنوان مقرها االجتماعي : 14 

املسييرة ) أ عماآة آقم 781 الحي 

الحسني مراكش 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

36951

تعيين مسير جديد للشركة

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1)/1/9)1))تم تعيين مسير)

كزير) حميد  السيد  للشركة  جديد 

استقالة) لقبول  تبعا  وحيد  كمسير 

املسير عبد العالي برادة.

بمراكش) القانوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  ((1(1/11/(8 بتاآيخ)

.116715

548 P
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شركة اف اغ لوفاج
ش.د.م م و.

الوحيد)))) املسير  قراآ  بمقت�ضي 

بتاآيخ)))/1/9)1))تم تقرير ما يلي):

شاآع) (39 تغيير املقر الشركة من)
آقم) الخامس،) طابق  ياقوت،) اللة 

الشقة د،)البيضاء)إلى زنقة)5،)عماآة)
(،1 آقم الشقة) الطابق األول،) (،185

حي القدس،)ال8ر نو�ضي،)البيضاء.

تغيير التسمية للشركة من اف اغ)

لوفاج ش.د.م م و إلى اغ اف كغي ش)

د م م و.

إعادة صياغة قانون أسا�ضي.

اإليداع القانوني):

التجاآية) باملحكمة  وضعه  تم 

بالبيضاء)بتاآيخ)))/1/11)1))تحت)
آقم)11)751.

549 P

شركة امناجمو ملتيبل ترافو 
دجونسمو ادكوراسيون

ش د م م

اجتم ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاآيخ) امتاد  الشركة  مساهمو 

3)/1/11)1))قرآوا ما يلي):

51))حصة السيد محمد) تفويت)

انفدوك الذي كان))يمتلكها في الشركة)

امتاد)))للسيد عمر ايت املدني.

التفويت اصبح توزي ) وبعد هدا 
آأسمال كاألتي):

عمر ايت املدني):)511)حصة.

انفدوك) محمد  السيد  استقالة 

من مهمة التسيير وتعيين السيد عمر)

غير) ملدة  للشركة  مسير  املدني  ايت 

الوحيد) التوقي   اعتماد  م   محددة 

للسيد عمر ايت املدني.

تغيير الشكل القانون ش د م م و.

تحيين القانون األسا�ضي.

اإليداع القانوني):

التجاآية) باملحكمة  وضعه  تم 

تحت) ((1(1/11/3 بتاآيخ) بالبيضاء)
آقم)591)75.

550 P

IDEATE TECHNOLOGIES
SARL
تأسيس

 IDEATE (: الشركة) اسم 
.TECHNOLOGIES SARL

 الهدف االجتماعي):)بي  ال8رمجيات،
في) وسيط  أو  تاجر  الكمبيوتر  برامج 

استيراد وتصدير.
نولاليا) زنقة  (4 (: االجتماعي) املقر 
حي) (1 بلوك) (17 قطاع) (4 تجزئة)

الرياض الرلاط.
دآهم) (91.111 (: آأسمال الشركة)

مقسمة كالتالي):
دآهم) (111 فئة) من  حصة  (311

للسيد نوآ الدين لحياني.
دآهم) (111 فئة) من  حصة  (311

للسيدة مونية الراي�ضي.
دآهم) (111 فئة) من  حصة  (311

للسيد ياسين آنان.
لحياني،) الدين  نوآ  (: التسيير)

مونية الراي�ضي و ياسين آنان.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.147315
551 P

SOFA AGENCY
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بالداآ)
 (1(1 اغسطس) ((5 بتاآيخ) البيضاء)
تم تأسيس شركة باملواصفات التالية):

 SOFA AGENCY (: التسمية)
.SARL AU

 46 BOULVARD(:(املقر االجتماعي
 ZERKTOUNI 3éme ETG APT N° 6

.CASABLANCA
الهدف االجتماعي):)

وكالة اتصاالت وفعاليات.
اإلنتاج الرقمي.

تسويق.
التجاآة واالستيراد والتصدير.

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

الوحيد.

الرأسمال):)11.111)دآهم مقسمة)

111)دآهم للواحدة) 111)حصة بـ) إلى)

 مدفوعة بالكامل ومخصصة للمساهم

الوحيد.

.MEHDI MOUFLIH(وهو السيد

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

MEHDI MOUFLIH)مسيرا للشركة)

ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسم8ر.

املدة):)تم تحديها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للداآ) التجاآية  باملحكمة  القانوني 

 (1(1 نوفم8ر) ((1 بتاآيخ) البيضاء)

برقم)478315.

552 P

COJUTAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها 61.111 دآهم

مقرها االجتماعي : 6) شاآع مرس 

السلطان الطابق األول الرقم 3 الداآ 

البيضاء 

س ت 883)43

بمقت�ضى قراآ الجم  العام بتاآيخ)

1))يوليو)1)1))لقد تقرآ ما يلي):

التصفية) على  املصادقة  تمت 

عليها) والتشطيب  للشركة  التامة 

ابتداء)من تاآيخه.

الرحمان) عبد  السيد  إبراء) تم 

العرو�ضي كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 يوم) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751661.
بيان مختصر

553 P

STE EGESTRAC
SARL AU

حل شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآح بالداآ)

 (1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ) البيضاء)

ذات) الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية):

 STE EGESTRAC (: التسمية)

.SARL AU

 11 شاآع) (75 (: االجتماعي) املقر 

يناير الطابق األول الشقة)169)الداآ)

البيضاء.

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

الدآاسات واألبحاث.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد.
اندجرن  أحمد  السيد   : التسيير 

آقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B49858 عين محال للشركة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 5 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

 753131 آقم) تحت  ((1(1 نوفم8ر)

تعديل آقم)7151).

554 P

 STE TRAVAUX DE

 TERRASSEMENT ET

 L’INGENIERIE DE

CONSTRUCTION
SARL AU

SIGLE : 2 TIC

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�ضى 

تم وض ) ((1(1 أغسطس) (17 بتاآيخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)

الهندسة املدنية.

مكتب الدآاسات.

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

املقر):)عماآة آقم)31)شقة آقم)8 

شاآع موالي أحمد الوكيلي حسان.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)111.111)دآهم.

غير) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيير)

العش) السيد  طرف  من  محدودة 

حسن.
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بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ)3))أكتولر)1)1).

آقم السجل التجاآي):)147131.

.D : 117971

555 P

STE AZ CAOUTCHOUC
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�ضى 

تم وض ) ((1(1 أغسطس) (19 بتاآيخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)

إداآة األعمال الصناعية.

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

املقر):)عماآة آقم)31)شقة آقم)8 

شاآع موالي أحمد الوكيلي حسان.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)111.111)دآهم.

غير) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيير)

بوطيرة) السيد  طرف  من  محدودة 

زكرياء.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ)15)أكتولر)1)1).

آقم السجل التجاآي):)146731.

.D : 117688

556 P

 STE US CONSULTING

GROUP
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�ضى 

تم وض ) ((1(1 أغسطس) (19 بتاآيخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)

االستشاآات اإلداآية.

تقديم الخدمات للشركات.

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

املقر):)عماآة آقم)31)شقة آقم)8 

شاآع موالي أحمد الوكيلي حسان.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)111.111)دآهم.

غير) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيير)

احساين) السيد  محدودة من طرف 

آضا.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ)15)أكتولر)1)1).

آقم السجل التجاآي):)7)1467.

.D : 117687

557  P

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

ARROUCHE ASFI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة مستأمنة الحنصالي)

ش.ذ.م.م.)ذات الشريك الوحيد

1))شاآع املتنبي الطابق االول بني)
مالل)1))شاآع املتنبي الطتبق االول)

بني مالل،)3111)،)بني مالل املغرب

 ARROUCHE ASFI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ)

اآك بزو أزيالل)-)111)))أزيالل)

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي)

.18(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):

محمد عصفي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (111

11))حصة لفائدة))السيد))ة))محمد)

عروش))بتاآيخ)13)غشت)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن8ر) (11 بتاآيخ) ( االبتدائية بازيالل)

1)1))تحت آقم)38).

1I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

ARROUCHE-ASFI TRAVAUX

إعالن متعدد القراآات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)

ذات الشريك الوحيد

1))شاآع املتنبي الطابق االول بني)

مالل)1))شاآع املتنبي الطتبق االول)

بني مالل،)3111)،)بني مالل املغرب

  ARROUCHE-ASFI TRAVAUX

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:)دواآ)

اآك بزو أزيالل دواآ اآك بزو أزيالل)

111)))أزيالل املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي):)3)18.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)غشت)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية):)

قراآ آقم)1):)الذي ينص على مايلي:

محمد) عصفي  السيد  استقالة  (

 I473719 آقم) الوطنية  بطاقته 

السيد) وتعيين  التسيير  مهمة  من 

عروش محمد بطاقته الوطنية آقم)

I31(916)مسيرا وحيدا للشركة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

شركة) من  القانوني  الشكل  تعديل 

إلى) (SARL محدودة) مسؤولية  دات 

شركة دات مسؤولية محدودة دات)

SARL AU(الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي) (:1( آقم) بند  آقم  بند 

السيد) تعيين  مايلي:) على  ينص 

عروش محمد بطاقته الوطنية آقم)

I31(916)مسيرا وحيدا للشركة))

الذي) (:( آقم) بند  آقم  بند 

القانوني) الشكل  مايلي:) على  ينص 

 STE ARROUCHE - ASFI« للشركة)

»TRAVAUX SARL AU

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) (11 بتاآيخ) ( االبتدائية بازيالل)

1)1))تحت آقم)38).

(I

International(Juris(Consulting

 LION MOTOR HOLDING

OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

International(Juris(Consulting

 Ave(Mohamed(V( (45(Apt(N°

10،(90000،(TANGER(Tanger

 Lion(Motor(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شاآع 

محمد الخامس شقة آقم 11 

91111 طنجة اململكة املغرلية.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.881(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يونيو) (11 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 Manon )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (Barbara( Garnier( 100

حصة) (1.111 أصل) من  اجتماعية 

 Jérôme(Michel( )السيد))ة)) لفائدة)

يونيو) (11 بتاآيخ) (André( ( Garnier

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5816.

3I
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International(Juris(Consulting

 LION MOTOR HOLDING
OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

International(Juris(Consulting
 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
  Lion(Motor(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شاآع 

محمد الخامس شقة آقم 11 
91111 طنجة اململكة املغرلية.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.881(3
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 يونيو) (11 املؤآخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
  Garnier( Jérôme( Michel( André

كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5816.
4I

International(Juris(Consulting

 OP Company Holding
Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

International(Juris(Consulting
 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 OP(Company(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شاآع 

ولي العهد محل آقم 65 91111 
طنجة اململكة املغرلية.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.81587
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤآخ 

املصادقة على):

  Marion(Esther((تفويت السيد))ة

Benmaor(500)حصة اجتماعية من)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

Claude(Alain(((Schmidt)بتاآيخ)17 

يوليوز)1)1).

  Daniel Simon((تفويت السيد))ة

Benmaor(500)حصة اجتماعية من)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

 17 بتاآيخ) (Claude( Alain( Schmidt

يوليوز)1)1).

 Valérie )ة)) السيد) تفويت 

 Brigitte( Danielle( Marie( Servant

حصة) (épouse( Benmaor( 1.000

حصة) (1.111 أصل) من  اجتماعية 

 Claude( Alain )ة)) السيد) ( لفائدة)

Schmidt)بتاآيخ)17)يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5675.

5I

International(Juris(Consulting

 O.P Company Holding

Offshore
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

International(Juris(Consulting

 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

  O.P(Company(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شاآع 

ولي العهد محل آقم 65 91111 

طنجة اململكة املغرلية.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.81587

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 17)يوليوز) املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كمسير) (Schmidt( Claude( Alain

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5675.

6I

CAB ASSISTANCE

 RESEARCH INNOVATION

FINANCE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 RESEARCH INNOVATION

FINANCE SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

برال اوفيسيناس انجل شاآع وجدة 

وشاآع طانطان الطابق )1 آقم 58 - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.83517

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الحسين) )ة)) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من) بنمسعود)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

صالح الدين براكات بتاآيخ)8))غشت)

.(1(1

الحسين)) )ة)) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من) بنمسعود)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111 أصل)

)ة))السدآاوي آشيد بتاآيخ)8))غشت)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن8ر) ((5 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)34115).

7I

مكتب املحاسبة

BAS-HIM DE T D

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة

شاآع جون كينيدي عماآة أعراب 

الطابق األول آقم ب4 ، 35111، 

تازة املغرب

BAS-HIM DE T D شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 حي 

شيفا طريق اكنول تازة - 35111 

تازة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(611

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))محمد البصري)

 111 حصة اجتماعية من أصل) (51

حفيظ) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

زاوي بتاآيخ)1))شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)471.

8I

مكتب املحاسبة

AFKIR COULEURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مكتب املحاسبة

شاآع جون كينيدي عماآة أعراب 

الطابق األول آقم ب4 ، 35111، 

تازة املغرب

AFKIR COULEURS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي العصري ) آقم 193 تازة - 

35111 تازة املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(611

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 1))شتن8ر) املؤآخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))افقير))

فيصل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)485.

9I

ADVALORIS

ANASMART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

ANASMART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 عماآة 

التعاون الطابق 3 شاآع القدس 

سيدي معروف الداآ البيضاء - 

1)15) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.314719

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 11)غشت) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (ANASMART

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

التعاون الطابق) عماآة  (9 اإلجتماعي)

3)شاآع القدس سيدي معروف الداآ)

البيضاء) الداآ  ((15(1 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)إنخفاض املبيعات.

9)عماآة) و حدد مقر التصفية ب)

القدس) شاآع  (3 الطابق) التعاون 

(- البيضاء) الداآ  معروف  سيدي 

1)15))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين):
السيد)ة))زهير))آحيم و عنوانه)ا))

الخضراء) املسيرة  إقامة  القدس  حي 

ال8رنو�ضي البيضاء) (14 عماآة أ آقم)

املغرب) البيضاء) الداآ  ( ((1611

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)748137.

11I

BOUCHTA COMPTA

SEBTAOUI 2 TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

 SEBTAOUI 2 TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

القايد احمد الريفي آقم 6) الطابق 

االول - 111)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5543

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEBTAOUI ( TRANSPORT

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي الوطني و الدولي للبضائ .

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) ((6 القايد احمد الريفي آقم)

االول)-)111)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد لقروشة سعيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: لقروشة سعيد) السيد  (

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لقروشة سعيد عنوانه)ا))

6))شاآع القايد احمد الريفي)111)9 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لقروشة سعيد عنوانه)ا))

6))شاآع القايد احمد الريفي)111)9 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)765.

11I

CAB ASSISTANCE

FILIAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
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 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FILIAS  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املجد 
زنقة )1 اآيحا آقم 51 - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 118833
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FILIAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
-تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخيوط وكافة مستلزمات املالبس.
وتوزي ) ولي   وشراء) استيراد  (-
واملواد) واملنتجات  امللحقات  جمي  

النسيجية..
عنوان املقر االجتماعي):)حي املجد)
 91111  -  51 آقم) اآيحا  (1( زنقة)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: ( السيد الياس الكويراح)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الياس الكويراح))عنوانه)ا))
 91111  51 آقم) (1( حي املجد زنقة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الياس الكويراح))عنوانه)ا))
 91111  51 آقم) (1( حي املجد زنقة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34751).
1(I
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مستامنة شامة

EL GOURARI CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شاآع املسيرة آقم )14 الطابق االول 

الناظوآ شاآع املسيرة آقم )14 

الطابق االول الناظوآ، 111)6، 

الناظوآ املغرب

EL GOURARI CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البستان الناظوآ - 111)6 الناظوآ 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1755

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOURARI CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظوآ) (6(111 (- البستان الناظوآ)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: السيد احمد العمراني)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

)السيد احمد العمراني):)511111 

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد العمراني عنوانه)ا))

الناظوآ) (56 زنقة) ميمون  اوالد  حي 

111)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ساآة فنيش عنوانه)ا))حي)

النهضة شاآع السالم آقم)53)سلوان)

الناظوآ)111)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)1))شتن8ر)

1)1))تحت آقم)3161.

13I

global(compta(et(conseils

MOHAMMED TABCHICH

عقد تسيير حر ألصل تجاآي))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاآي

MOHAMMED TABCHICH

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

السيد)ة))) أعطى  ((1(1 أكتولر) (16

محمد طبشيش الحامل))ة))للبطاقة)

املسجل) (K139851 ( ( آقم) الوطنية 

بالسجل التجاآي)155311)باملحكمة)

الحر) التسيير  حق  بطنجة  التجاآية 

املركز) ب  الكائن  التجاآي  لألصل 

الطابق) (1 ب) فيينامول  التجاآي 

 91111  -  13 آقم) محل  االآ�ضي 

سفيان) للسيد)ة)) املغرب  طنجة 

للبطاقة الوطنية) )ة)) العامر الحامل)

آقم)))K5(7(39))ملدة)5)سنة تبتدئ)

 31 و تنتهي في) ((1(1 أكتولر) (11 من)

شهري) مبلغ  مقابل  ((1(5 شتن8ر)

6.111))دآهم.

14I

CAMCG(Consulting

ZAHRA DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

CAMCG(Consulting

 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

ZAHRA DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي        

املعاآيف،زاوية زنقة محمد 

مامون،تجزئة شانتيماآ،آقم 

58، الطابق السفلي - 11)1) 

الداآالبيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.375377

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»711.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (811.111« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)4558).

15I

CAMCG(Consulting

ZAHRA DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

CAMCG(Consulting

 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

ZAHRA DESIGN   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي  

املعاآيف،زاوية زنقة محمد 

مامون،تجزئة شانتيماآ،آقم 

58، الطابق السفلي. - 11)1) 

الداآالبيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.375377

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

املنزلي) األثاث  وتصدير  استيراد 

الديكوآ) وأدوات  املكاتب  وأثاث 

وأقمشة) والسجاد  واإلضاءة 

تتعلق) أداة  وأي  املفروشات 

باملفروشات والتجهيز الدارلي)

تجاآة العقاقير و الحدادة)

)معدات كاملة و مختلفة للمطبخ؛

غرف و رزائن املالبس

)األجهزة املنزلية

واملرافق) الحمامات  معدات  (

الصحية)

آرام،)وأآضيات الخشب،)الزجاج)

اشغال متنوعة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)4558).

16I

CABINET BEN MOKHTAR

MERLATRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

MERLATRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)



15583 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 مركز 

األعمال إنريا )NREA)، شاآع ولي 

العهد الطابق األآ�ضي املكتب آقم 

35 - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.15549

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 18)شتن8ر) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( ( (MERLATRANS

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

إنريا) األعمال  مركز  (183 اإلجتماعي)

الطابق) العهد  ولي  شاآع  (،(NREA(

 91111  -  35 آقم) املكتب  األآ�ضي 

طنجة املغرب نتيجة ل):)الحل املبكر)

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب)183)مركز)

ولي) شاآع  (،(NREA( إنريا) األعمال 

العهد الطابق األآ�ضي املكتب آقم)35 

- 91111)طنجة املغرب.)

و عين):

آاموس) ( فرانسيسكو) السيد)ة))

عربي) بن  شاآع  عنوانه)ا)) و  شيكانو 

جيرونيموس) دي  بوآتون  (1 آقم)

31111)موآسيا اسبانيا كمصفي))ة))

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34511).

17I

INFOPLUME

MEGAMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INFOPLUME

149 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

MEGAMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

عمر ابن العاص الطابق الثالث آقم 

6) - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.86319

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):

محمد التهامي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (331

331)حصة لفائدة))السيد))ة))آشيد))

التهامي بتاآيخ)1))شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35173-5816).

18I

INFOPLUME

 PROMOTION DE LA

FAMILLE

إعالن متعدد القراآات

INFOPLUME

149 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

 PROMOTION DE LA FAMILLE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )) حي 

 tanger (( السواني زنقة 44 آقم

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(1(11

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)6))غشت)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

في) للشركاء) الحصص  تفويت جمي  

الداآديك) السيدة  لفائدة  الشركة 
آشيدة))711)حصة))و السيد الحراق)

)111)حصة))و السيد الحراق) سمير)

محمد))111)حصة))و السيد الحراق)

)قيمة) حصة)) (111( الحكيم) عبد 

الحصة الواحدة)111)دآهم)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

العالي) عبد  أسليم  السيد  استقالة 

السيدة)) تعيين  و  الشكة  تسيير  من 

جديدة) كمسيرة  آشيدة  الداآديك 

للشركة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)قانون أسا�ضي جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة) آشيدة  الداآديك  السيدة 

في آأسمال الشركة ب)71.111)دآهم)

 11.111 ب) سمير  الحراق  السيد  و 

ب) محمد  الحراق  السيد  و  دآهم 

دآهم و السيد الحراق عبد) (11.111

الحكيم ب)11.111)دآهم

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
آأسمال الشركة منحصر في)111111 

1111)حصة بقيمة) دآهم مقسم الى)

111)دآهم للحصة موزع بين الشركاء)

الداآديك) للسيدة  حصة  (711 ب)
بين) حصة موزعة  (311 و) (، آشيدة)

السيد الحراق سمير)،الحراق محمد)

111)حصة) و الحراق عبد الحكيم) (،

لكل واحد.)

على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 

تسيير) تحت  مقيدة  الشركة  مايلي:)

السيدة الداآديك آشيدة

على) ينص  الذي  (:16 آقم) بند 

باألمضاء) مقيدة  الشركة  مايلي:)

الداآديك) السيدة  للمسيرة  الوحيد 

آشيدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35174-5817).

19I

Arithmetic(Compta 

 MMP( م.م.ب ترافو

)TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

117 شاآع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب آقم 4 ، 14111، 

القنيطرة املغرب

 (MMP TRAVAUX( م.م.ب ترافو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

زنقة مصطفى الرافعي وزنقة طنجة 

إقامة بالزوآ 14 مكتب آقم 17 . - 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56833

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)م.م.ب) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.(MMP TRAVAUX((ترافو

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجاآة) (/ االنشاءات) او  املختلفة 

العامة.
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ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة مصطفى الرافعي وزنقة طنجة)

 -  .  17 مكتب آقم) (14 إقامة بالزوآ)

14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: االدآي�ضي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد موالي آشيد جديد):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد االدآي�ضي))عنوانه)ا))

الرقم)19)شاآع الرحمة زنقة النخيل)

1)النرجس ب))31111)فاس))املغرب.

جديد)) آشيد  موالي  السيد 

العوين)) شاآع  السالم  حي  عنوانه)ا))

13111)املضيق))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد االدآي�ضي))عنوانه)ا))

الرقم)19)شاآع الرحمة زنقة النخيل)

1)النرجس ب)31111)فاس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم)-.

(1I

COMPTABLE

بويس بركل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

بويس بركل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية 

الخيرات سيدي سليمان مول 

الكيفان  تعاونية الخيرات سيدي 

سليمان مول الكيفان  51111 

مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

51199

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بويس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بركل.

غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)

املواد الفالحية)

االستراد و التصدير.

تعاونية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

مول) سليمان  سيدي  الخيرات 

سيدي) الخيرات  تعاونية  ( الكيفان)

 51111 ( الكيفان) مول  سليمان 

مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز بوعيس):)1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوعيس) العزيز  عبد  السيد 

سيدي) الخيرات  تعاونية  عنوانه)ا))

 51111 الكيفان) مول  سليمان 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوعيس) العزيز  عبد  السيد 

سيدي) الخيرات  تعاونية  عنوانه)ا))

 51111 الكيفان) مول  سليمان 

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

PM-(11113- آقم) تحت  ((1(1

.MK-1355

(1I

ACCURIS CONSULTING

 GREEN SOLAR & WATER

EQUIPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ACCURIS CONSULTING

 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE

 POLE 5 1ER(ETG(N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC

 GREEN(SOLAR & WATER

EQUIPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شاآع 

اللة الياقوت . الطابق الخامس 

الشقة D  - 20000 الداآالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477(15

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GREEN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLAR(&(WATER(EQUIPMENT

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املرتبطة) املنتجات  استيراد  تسويق 

بالطاقة وصيانتها.

39)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الخامس) الطابق  (. الياقوت) اللة 

الداآالبيضاء) (D  - (1111 الشقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد آشيد جرمومي):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد ابراهيم الحيان):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آشيد جرمومي عنوانه)ا))

تجزئة فضل هللا آقم)113)تيط مليل))

1111))الداآالبيضاء)املغرب.

السيد ابراهيم الحيان عنوانه)ا))

 81 آقم) ((1 الزنقة) (( الحداوية)

1111))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد آشيد جرمومي عنوانه)ا))

تجزئة فضل هللا آقم)113)تيط مليل))

1111))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751141.

((I

STE SUD EST GESTION SARL

DELTADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة
STE SUD EST GESTION SARL

آقم 16 العماآة 99 شاآع موالي 

علي الشريف ، 111)5، الرشيدية 

املغرب

DELTADOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

48 زنقة ) حي املسيرة  - 111)5 

الرشيدية املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.11637

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.411.111«

 (.111.111« إلى) دآهم«) (611.111«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)311.

(3I

MAROC COMPTA PLUS

NOURA AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
آقم ) الفقيه بن ضالح ، 11)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
NOURA AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
الحسن التاني العماآة آقم ))) 

الطابق التاني  - 11)3) الفقيه بن 
صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
45(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOURA AUTO

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ((( آقم) العماآة  التاني  الحسن 

الفقيه بن) ((3(11 (- ( الطابق التاني)

صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 111.111 (: مبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد وليم هشام):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هشام  وليم  السيد 

 18 آقم) (17 القواسم الجدد الزنقة)

11)3))الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هشام  وليم  السيد 

 18 آقم) (17 القواسم الجدد الزنقة)

11)3))الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

19)أكتولر)1)1))تحت آقم)313.

(4I

HORIZON LINES SARL

SARLO-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

إقامة) اليزيدي،) محمد  شاآع 

الثاني،) الطابق  (،H بلوك) األندلس،)

آقم)11)،)93141،)تطوان املغرب

SARLO-TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

القاهرة، زنقة أ، آقم 77 - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

19135

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((115 ماي) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SARLO-TRAV

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة واستيراد وتصدير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93111  -  77 آقم) زنقة أ،) القاهرة،)

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: اجبيلو) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اجبيلو  محمد  السيد 

 77 آقم) أ،) زنقة  القاهرة،) شاآع 

93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اجبيلو  محمد  السيد 

 77 آقم) أ،) زنقة  القاهرة،) شاآع 

93111)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (11 بتاآيخ) بتطوان  االبتدائية 

115))تحت آقم)761.

(5I

FIDUCIAIRE (116

ANAFABATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE (116

 LOT AMINE SIDI  5(

 MAAROUF( N( ،( 20280،

Casablanca(Maroc

ANAFABATI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شاآع 

املقاومة اقامة افا الطابق ) الشقة 

)) - 1111) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475677

 11 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANAFABATI

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي و رمي  األعمال و املعامالت)

التجاآية.

 147 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ( الطابق) افا  اقامة  املقاومة  شاآع 

الداآالبيضاء) ((1111  -  (( الشقة)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: أحمد) وهيب  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  وهيب  السيد 
الصناعية) املنطقة  (71 النوآ) تجزئة 
الداآالبيضاء) ((1111 صالح) اوالد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  وهيب  السيد 
الصناعية) املنطقة  (71 النوآ) تجزئة 
الداآالبيضاء) ((1111 صالح) اوالد 

ااملغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)749611.

(6I

EURODEFI

ODYSSEE 52
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
تأسيس شركةدات مسؤولية 
محدودةدات الشريك الوحيد 

ODYSSEE 52
السجل التجاآي آقم 47695

في) املؤآخ  عرفي  لعقد  وفًقا 
شركة) تأسيس  تم  (،17/11/(1(1
دات مسؤولية محدودة دات الشريك)

  ODYSSEE 5((الوحيد
املوجودةب)13)شاآع أبو محاسين)

الروياني معاآيف الداآ البيضاء
العقاآي) التطوير  املوضوع:)

واالستحواذ وإداآة العقاآات)
املدة:)99)سنة)

آأس املال:)10،000)دآهم،)
سيدي) السيد  الوحيد:) الشريك 
البطاقة) حامل  لطفي  محمد  آحال 

BE711591الوطنية
سيدي) السيد  الوحيد:) املسير 
حامل البطاقة) آحال محمد لطفي،)

N ° BE711591(الوطنية
في) القانوني  اإليداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  ((1/11/(1(1

بالداآ البيضاء)تحت آقم)751868 
مسجلة في السجل التجاآي تحت)

آقم)476955

(7I

Immofid

 NASSAMAT EL KHALIJ DE
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
 NASSAMAT EL KHALIJ DE
COMMERCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  )3 جميلة 

7 زنقة 14 تجزئة 51) - 1111) 
الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.344743
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (18 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 NASSAMAT EL KHALIJ DE
آأسمالها) مبلغ  ( (COMMERCE
مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111
 14 زنقة) (7 جميلة) (3( ( اإلجتماعي)
الداآ البيضاء) ((1111  -  (51 تجزئة)

املغرب نتيجة ل):)رسائر مادية.
و حدد مقر التصفية ب))3)جميلة)
51))رسائر مادية) 14)تجزئة) 7)زنقة)

1111))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:
عاطفي) ( الفتاح) عبد  السيد)ة))
ق) (37 بلوك) ( آقم49) عنوانه)ا)) و 
املغرب) البيضاء) الداآ  ((1111 ج)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

)3)جميلة)7)زنقة)14)تجزئة)51)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751197.
(8I

Immofid

 SOCIETE MAROCO
 EMARATIENNE DE

COMMERCE GENERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
 SOCIETE MAROCO
 EMARATIENNE DE

COMMERCE GENERAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) زنقة 
11 الطابق االول فريحة - 1111) 

الداآ البيضاء املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(317(7

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
 (1(1 أكتولر) (18 في) املؤآخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرآ 
 SOCIETE MAROCO املحدودة)
 EMARATIENNE DE COMMERCE
 11.111 مبلغ آأسمالها) ( (GENERAL
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
(- الطابق االول فريحة) (11 زنقة) ((1
الداآ البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111

ل):)رسائر مادية.

1))زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

 (1111 (- فريحة) االول  الطابق  (11

الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

عاطفي) ( الفتاح) عبد  السيد)ة))

ق) (37 بلوك) ( آقم49) عنوانه)ا)) و 

املغرب) البيضاء) الداآ  ((1111 ج)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

الطابق االول فريحة) (11 زنقة) ((1  :

الداآ البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)7)7513.

(9I

مكتب الرياني للمحاسبة

طرانس اناريس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شاآع محمد داود آقم31)  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب

طرانس اناآيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مو�ضى ابن نصير إقامة مو�ضى ابن 

نصير آقم 7 الطابق األول آقم ) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119119

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرانس)

اناآيس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) مو�ضى  إقامة  نصير  ابن  مو�ضى 

 -  ( الطابق األول آقم) (7 نصير آقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: أحنين) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أحنين  هاجر  السيدة 

الزيتون)) ازال  قيادة  املعاصم  دواآ 

93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أحنين  هاجر  السيدة 

الزيتون)) ازال  قيادة  املعاصم  دواآ 

93111)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34914).

31I

مكتب الرياني للمحاسبة

أحيتاف برومو انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شاآع محمد داود آقم31)  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب

أحيتاف برومو انفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مو�ضى ابن نصير إقامة مو�ضى ابن 

نصير آقم 7 الطابق األول آقم ) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أحيتاف)

برومو انفيست.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) مو�ضى  إقامة  نصير  ابن  مو�ضى 

 -  ( الطابق األول آقم) (7 نصير آقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد نوآ الدين احيتاف)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة هاجر ايرير):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احيتاف) الدين  نوآ  السيد 

عنوانه)ا))شاآع محمد حجاج آقم))) 

 93111   19 اقامة االدآي�ضي) (15 ط)

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) ايرير  هاجر  السيدة 

مركب كاليريس بلوك)))طابق)3)شقة)

د))91151)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احيتاف) الدين  نوآ  السيد 

عنوانه)ا))شاآع محمد حجاج آقم))) 

 93111   19 اقامة االدآي�ضي) (15 ط)

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34913).

31I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 MORROCAN OIL

COUNTER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira(Maroc

 MORROCAN OIL COUNTER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

بالطابق األآ�ضي الكائنة ب 1-144.8 

ال8رج 1  - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5413

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MORROCAN OIL COUNTER

.SARL

غرض الشركة بإيجاز):)-استخراج)

الزيوت النباتية

بائ  الزيوت

التصدير و االستيراد.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 144.8-1 بالطابق األآ�ضي الكائنة ب)

ال8رج)1  - 44111)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (51 ( (: السيدة صوفيا بن هرادة)

حصة بقيمة)5.111))دآهم للحصة).

 (51 ( (: احريبة) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)5.111))دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هرادة) بن  صوفيا  السيدة 

امينة)) اللة  شاآع  (11 عنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) احريبة  ياسين  السيد 

511)تجزئة ال8رج)1  44111)الصويرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

هرادة) بن  صوفيا  السيدة 

امينة)) اللة  شاآع  (11 عنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/43).

3(I

FIDUROC SARL AU

 MAXWELL TRAVAUX SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
آقم 4 الطابق االول عماآة D املركب 

التجاآي كاآفوآ ، 45111، وآزازات 

املغرب

 MAXWELL TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

فضراكوم - 45111 وآزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11171

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAXWELL TRAVAUX SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء

كراء)املعدات و االليات

التجاآة العامة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

فضراكوم)-)45111)وآزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: الهدوج يوسف) السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الهدوج يوسف عنوانه)ا)) السيد 

وآزازات) (45111 فضراكوم) حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهدوج يوسف عنوانه)ا)) السيد 

حي فضراكوم)45111)وآزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

33I

MELINOVA

melinova
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MELINOVA

شاآغ املسيرة آقم )11 لعري الشيخ 

الناظوآ ، 111)6، الناظوآ املغرب

melinova شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شاآع 

املسيرة لعري الشيخ  آقم 165و167 

الناظوآ - 111)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1859

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.melinova

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير مستحضرات التجميل

شاآع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

165و167  املسيرة لعري الشيخ))آقم)

الناظوآ)-)111)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( السيد نوآ الدين ازواغ)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: الفونتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نوآ الدين ازواغ))عنوانه)ا))

الناظوآ) (156 آقم) املسيرة  شاآع 

111)6)الناظوآ املغرب.

عنوانه)ا)) الفونتي  محمد  السيد 

 6(111 حي جعداآ ازغنغان الناظوآ)

الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوآ الدين ازواغ))عنوانه)ا))

الناظوآ) (156 آقم) املسيرة  شاآع 

111)6)الناظوآ املغرب

عنوانه)ا)) الفونتي  محمد  السيد 

 6(111 حي جعداآ ازغنغان الناظوآ)

الناظوآ املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)34.

34I

fudben

SOCIETE ENBINAA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fudben

-71شاآع املسيرة الناظوآ، 111)6، 

الناظوآ املغرب

SOCIETE ENBINAA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القتح 

العروي - 551)6 إقليم الناظوآ 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

13575

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

عصام) )ة)) السيد) تفويت 

451)حصة اجتماعية من) السوداني)

)ة)) السيد) ( 911)حصة لفائدة) أصل)

عمر فقير))بتاآيخ)11)أكتولر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3388.

35I

اتمانية الزيتون

la belle etape
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

اتمانية الزيتون

شا آع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عماآة القباج آقم 9 مكتب 

آقم 3 ، 41111، مراكش ا

la(belle(etape  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عبدالكريم الخطابي طريق حسن 

بن مباآك اقامة الخطابية عماآة ب 

الطبق الول آقم 3 مراكش  - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.94(81

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 شتن8ر) (16 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 la( belle الوحيد) الشريك  ذات 

 111.111 آأسمالها) مبلغ  ( ( (etape

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع)

حسن) طريق  الخطابي  عبدالكريم 

بن مباآك اقامة الخطابية عماآة ب)

الطبق الول آقم)3)مراكش))-)41111 

مراكش املغرب نتيجة ل):)عدم نجاح)

املشروع).

شاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حسن) طريق  الخطابي  عبدالكريم 

بن مباآك اقامة الخطابية عماآة ب)

الطبق الول آقم)3)مراكش))-)41111 

مراكش))املغرب.)

و عين:

 nicole( michele السيد)ة))

و) ( (pierrette( ( metais-poisson

 lalla( takerkouste( ( el عنوانه)ا))

املغرب)) مراكش  (haouz( ( 40000

كمصفي))ة))للشركة.
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الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116513.

36I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

GLOBAL DELIVERY SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE(SIOUL(HAY(OUAFAE 2

ROUTE(SEFROU ، 30000، فاس 

املغرب

 GLOBAL DELIVERY SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9)1 

تجزئة املناآة طريق مكناس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64(31

 13 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL DELIVERY SERVICE

غرض الشركة بإيجاز):)نقل املواد)

بأنواعها بالسياآات

االستراد و التصدير.

 1(9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة املناآة طريق مكناس)-)31111 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة رديجة الدا�ضي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الدا�ضي) رديجة  السيدة 

 1 الشقة) االروين  اقامة  عنوانه)ا))

تغات)))تغات)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدا�ضي) رديجة  السيدة 

 1 الشقة) االروين  اقامة  عنوانه)ا))

تغات)))تغات)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)641).

37I

alliance(international(law

CHBE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alliance(international(law

 LAAYOUNE(immeuble :

 AMKRANE, 2éme(étage, n° 7,

 Boulevard(Mly(Ismail, près(de

 la(place(Oum(Saad(laayoune،

70000، laayoune(maroc

CHBE SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 

امقران الطبق الثاني شقة آقم 

7شاآع موالي اسماعيل  العيون 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
33357

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHBE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SARL
التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االيراد والتصديرملعدات السياآات.
عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
آقم) شقة  الثاني  الطبق  امقران 
العيون) ( اسماعيل) موالي  7شاآع 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 31.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد باملهير سعيد):))151)حصة)

بقيمة)15.111)دآهم للحصة).
 151 ( السيد شرفان عبد املنعم):)
حصة بقيمة)15.111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  باملهير  السيد 
آقم663)بلوك مدينة الوحدة)71111 

العيون املغرب.
املنعم) عبد  شرفان  السيد 
حي) (97 آقم) ف9) بلوك  عنوانه)ا))

الدارلة)81111)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  باملهير  السيد 
آقم663)بلوك مدينة الوحدة)71111 

العيون املغرب
املنعم) عبد  شرفان  السيد 
حي) (97 آقم) ف9) بلوك  عنوانه)ا))

الدارلة)81111)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)19)أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/)41).

38I

SOFT ALTERNATIVE SARL

GLACE RAPIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدآاك رطٍإ

استدآاك رطٍإ وق  بالجريدة 

الرسمية

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

GLACE RAPIDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تاآودانت مجم  أبراج طنجة بلوك 

6 املكتب آقم 13 مكرآ - 91111 

طنجة املغرب

بالجريدة) وق   رطٍإ) إستدآاك 

الرسمية عدد)5631)بتاآيخ)31)شتن8ر)

.(1(1

1:)الذي ينص) بدال من):)قراآ آقم)

 411 بي ) على  املوافقة  مايلي:) على 

للواحدة) دآهم  (111 حصة من فئة)

بيسباك) في حوزة شركة  كانت  التي 

يونس) السيد  لفائدة  بنجلون 

لفائدة) حصة  (3751 وب) العموآي 

شركة هولدينغ مونتيبالنكو ولي )351 

حصة التي كانت في حوزة

السيد عمر موآو و)51)حصة التي)

كانت في حوزة السيد محمد املودن)

الخزيمي أي ما مجموعه)411)لفائدة)
شركة هولدينغ وامون

يقرأ):)قراآ آقم)1:)الذي ينص على)

حصة) (411 املوافقة على بي ) مايلي:)

التي) للواحدة  دآهم  (111 فئة) من 
كانت في حوزة شركة بيسباك بنجلون)

مونتيبالنكو) هولدينغ  شركة  لفائدة 

351)حصة التي كانت في حوزة) ولي )

التي) حصة  (51 و) موآو  عمر  السيد 

كانت في حوزة السيد محمد املودن)

الخزيمي أي ما مجموعه)411)لفائدة)
شركة هولدينغ وامون

الباقي بدون تغيير.

39I
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universal(gestion

HAMZA CORPORATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal(gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  آقم 

7 جليز مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

HAMZA CORPORATE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3) 

عملية الهدى كدية العبيد  - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

114977

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ماآس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAMZA CORPORATE

ارصائي) (: غرض الشركة بإيجاز)

نظاآات.
 (3 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

عملية الهدى كدية العبيد))-)41111 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: بوجنان) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: البهداوي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) ( السيد حمزة بوجنان)
تاآكة)) ((94 آقم) (1 النخيل) تجزئة 

41111)مراكش املغرب.

)عنوانه)ا))) السيد حمزة البهداوي)

اسفي)) 716طريق  آقم) املساآ  تجزئة 

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) ( السيد حمزة بوجنان)
تاآكة)) ((94 آقم) (1 النخيل) تجزئة 

41111)مراكش املغرب

)عنوانه)ا))) السيد حمزة البهداوي)

اسفي)) 716طريق  آقم) املساآ  تجزئة 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)4))114.

41I

fidcc

FACILUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

FACILUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز إ  أوالد 

صالح  حي النوآ  الطابق األآ�ضي آقم 

4 النواصر - 1311) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476463

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACILUS

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.

)أوالد) ز إ) (: عنوان املقر االجتماعي)

صالح))حي النوآ))الطابق األآ�ضي آقم)

الداآ البيضاء) ((1311 (- النواصر) (4

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيدة أسماء)الهاشمي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: الهاشمي) السيدة أسماء)

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة أسماء)الهاشمي عنوانه)ا))

حبيب) شاآع  (1( مزوكا) إقامة 

سيناسوآ آنفا)1111))الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أسماء)الهاشمي عنوانه)ا))

حبيب) شاآع  (1( مزوكا) إقامة 

سيناسوآ آنفا)1111))الداآ البيضاء)

املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاآيخ)1) 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

41I

SOFT ALTERNATIVE SARL

GOLDEN WALLS  sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

GOLDEN(WALLS  sarl  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، زنقة 

صنهاجة إقامة هند املكتب آقم 13 - 

91111 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

73469

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»1)،)زنقة صنهاجة إقامة هند املكتب)

13 - 91111)طنجة املغرب«)إلى) آقم)

تاآودانت) وزنقة  مراكش  زاوية  ((«

آقم) األول  الطابق  فلوآانس  عماآة 

19 - 91111)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34859).

4(I

SOFT ALTERNATIVE SARL

MYKONOS  sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

MYKONOS  sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، زنقة 

صنهاجة إقامة هند املكتب آقم 13 - 

91111 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

776(7

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»1)،)زنقة صنهاجة إقامة هند املكتب)

13 - 91111)طنجة املغرب«)إلى) آقم)

تاآودانت) وزنقة  مراكش  زاوية  ((«

آقم) األول  الطابق  فلوآانس  عماآة 

19 - 91111)طنجة))املغرب«.



15591 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34861).

43I

YZTRAV

YZTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YZTRAV

 GARAGE(AU(N 34 RUE(N 6 LOT

 ،EL(MORADI(EL(HAJEB ، 51200

الحاجب املغرب

YZTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 GARAGE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AU(N 34 RUE(N 6 LOT(EL

 MORADI(EL(HAJEB  - 51200

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YZTRAV

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 EXPLOITANT D’ATELIER POUR

 SOUDURE INSTALLATION DE

. MATERIELS D’IRRIGATION

 GARAGE(:(عنوان املقر االجتماعي

 AU N 34 RUE N 6 LOT EL

 MORADI EL HAJEB  - 51(11

الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: زكرياء) اشنينق  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: عادل) ارتوش  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زكرياء) اشنينق  السيد 
 5 زنقة) (14 آقم) الشريشيرة  حي 

الحاجب)11)51)الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)) ارتوش  عادل  السيد 
بوفكران) (3 املنزه) تجزئة  (448 آقم)

مكناس)51311)بوفكران املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكرياء) اشنينق  السيد 
 5 زنقة) (14 آقم) الشريشيرة  حي 

الحاجب)11)51)الحاجب املغرب
عنوانه)ا)) ارتوش  عادل  السيد 
بوفكران) (3 املنزه) تجزئة  (448 آقم)

مكناس)51311)بوفكران املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3331.
44I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOBLUX  sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

SOBLUX  sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املجد تجزئة آقم 811 - 

91111 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
58783

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)14)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»املنطقة الصناعية املجد تجزئة آقم)

إلى) املغرب«) طنجة  (91111  -  811

ونقة) اسماعيل  موالي  شاآع  »زاوية 

مراكش إقامة وليلي بلوك ب آقم)46 

- 91111)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34858).

45I

fudben

SOCIETE COSTARVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fudben

-71شاآع املسيرة الناظوآ، 111)6، 

الناظوآ املغرب

 SOCIETE COSTARVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ا 

نباشن - 111)6  الناظوآ املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

8(31

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

)ة))مراد مسعودي) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

شتن8ر) ((9 بتاآيخ) أزآكان  سوفيان 

.(1(1

بولنان) أحمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

شتن8ر) ((9 بتاآيخ) أزآكان  سوفيان 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3341.

46I

بنقدوآ طرانس

بينودي طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بنقدوآ طرانس

قيساآية بن مرزوق حاآة املدينة 

شاآع الحاج علي اليوسفي املحل 

آقم 14 الطابق الثاني تطوان ، 

93111، تطوان املغرب

بينودي طرانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيساآية 

بن مرزوق حاآة املدينة شاآع الحاج 

علي اليوسفي املحل آقم 16 الطابق 

الثاني تطوان - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7581

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بينودي)

طرانس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

قيساآية) (: عنوان املقر االجتماعي)

بن مرزوق حاآة املدينة شاآع الحاج)

الطابق) (16 علي اليوسفي املحل آقم)

تطوان) (93111 (- تطوان) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد زليرات أحمد):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
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السيد عفو هللا أنواآ):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أحمد  زليرات  السيد 

زنقة) الجراح  بن  عبيدة  أبو  شاآع 

تطوان) (93111 تطوان) (14 آقم) (11

املغرب.

عنوانه)ا)) أنواآ  هللا  عفو  السيد 

طنجة) (13 آقم) (33 حي البوغاز زنقة)

91151)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أحمد  زليرات  السيد 

زنقة) الجراح  بن  عبيدة  أبو  شاآع 

تطوان) (93111 تطوان) (14 آقم) (11

املغرب

عنوانه)ا)) أنواآ  هللا  عفو  السيد 

طنجة) (13 آقم) (33 حي البوغاز زنقة)

91151)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18)شتن8ر) بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت آقم)3165.

47I

Medall-Project

FORT AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Medall-Project

 Boulevard(Ibnou(Al (5(

 Haytam  ZI(Tassila  Inzegane

 Grand-Agadir ، 80000، AGADIR

MAROC

FORT AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

196 زنقة الداآ البيضاء املنطقة 

الصناعية تاسيال الدشيرة الجهادية 

 INEZGANE 81111 - إنزكان

املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

17815

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  (FORT AUTO

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

الداآ) زنقة  (196 آقم) اإلجتماعي 

تاسيال) الصناعية  املنطقة  البيضاء)

 81111 (- إنزكان) الجهادية  الدشيرة 

قراآ) (: املغرب نتيجة ل) (INEZGANE

الشركاء.

آقم) ب  التصفية  مقر  وحدد 

املنطقة) البيضاء) الداآ  زنقة  (196

الصناعية تاسيال الدشيرة الجهادية)

إنزكان)-)INZEGANE 81111)املغرب.)

وعين:

 MOULAY السيد)ة))

 ABDELOUAHAD   ECH CHAABA

 Lot(Mseguina(NR(674((و عنوانه)ا

 Drarga(Agadir((80000(AGADIR(-

IDA OU TANANE)املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت آقم))185.

48I

مكتب املحاسبة

اكري شرادق
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عماآة أجعون  آقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

151)9، القصر الكبير املغرب

اكري شرادق شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي السفلي حي 

اوالد احميد الحمرية القصر الكبير  - 

151)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(719

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اكري) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

شرادق.

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ردمات فالحية و

تأجير ابالت الزآاعية.

السفلي) (: املقر االجتماعي) عنوان 

القصر) الحمرية  احميد  اوالد  حي 

الكبير) القصر  (9(151 (- ( الكبير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: شرادق) العربي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة كرماط مكة):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 (: شرادق) العربي  السيد 

بقيمة)111)دآهم.

السيدة كرماط مكة):)511)بقيمة)

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مكة  كرماط  السيدة 

زوادة سيدي) قيادة  الفراحيين  دواآ 

القصر) اللوكوس  جماعة  سالمة 

الكبير)151)9)القصر الكبير))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شرادق  العربي  السيد 

زوادة سيدي) قيادة  الفراحيين  دواآ 

القصر) اللوكوس  جماعة  ( سالمة)

الكبير)151)9)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أكتولر)1)1))تحت آقم)517.

49I

مكتب املحاسبة

لوكوس بنو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عماآة أجعون  آقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

151)9، القصر الكبير املغرب

لوكوس بنو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 

1) غشت آقم 81 القصر الكبير - 

151)9 القصر الكبير  املفرب .

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

869

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 3))شتن8ر) املؤآخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  بنو  لوكوس 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  (11.111 آأسمالها)

غشت) ((1 شاآع) اإلجتماعي  مقرها 
 9(151 (- الكبير) القصر  (81 آقم)

نتيجة ألزمة) ( املفرب) ( القصر الكبير)

القطاع-).

و عين:

و) محمد  ( العبا�ضي) السيد)ة))

 1 عنوانه)ا))حي سيدي الكامل شاآع)
آقم)35)القصر الكبير))151)9)القصر)

الكبير))املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((1(1 شتن8ر) ((3 بتاآيخ)

(- الكبير) القصر  (81 آقم) غشت  ((1

151)9)القصر الكبير))املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

شتن8ر)1)1))تحت آقم)146.

51I

مكتب الرياني للمحاسبة

طيرنوبيك انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شاآع محمد داود آقم31)  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب

طيرنوليك انفيست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفا�ضي من أآض العماآة آقم 14 

حاآة الطوابل شاآع الجيش امللكي 

إقامة جدة - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7841

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طيرنوليك انفيست.

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة بالتقسيط)

االستيراد والتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 14 آقم) العماآة  أآض  من  الفا�ضي 

امللكي) الجيش  شاآع  الطوابل  حاآة 

إقامة جدة)-)93111)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: الهاني) السيدة سكينة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الهاني عنوانه)ا)) السيدة سكينة 
 1( 6)آقم) شاآع الزلير بن عوام زنقة)

93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهاني عنوانه)ا)) السيدة سكينة 
 1( 6)آقم) شاآع الزلير بن عوام زنقة)

93111)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4815.

51I

STE AGEFICO SARL

 HARMONIA

CONFECCIONES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شاآع عمر الخيام الطابق الثاني 
آقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

 HARMONIA CONFECCIONES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية املجد آقم )81 الطابق 

األول و الراب  - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1189(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HARMONIA CONFECCIONES

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس للتصدير.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) (81( آقم) املجد  الصناعية 

األول و الراب )-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 45 ( (: الصروخ مصطفى) السيد 

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

حصة) (45 ( (: السيد بغاظ حسن)

بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

السيد حدادي محمد):))11)حصة)

بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) الصروخ  السيد 

زنقة) (( تجزئة آياض اهال) عنوانه)ا))

39)آقم)55 91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) حسن  بغاظ  السيد 

بئر) (59 آقم) (133 حي بوآبعات زنقة)

الشفاء)91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  حدادي  السيد 

طنجة) (91111 ( الجديدة) امغوغة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) الصروخ  السيد 

زنقة) (( تجزئة آياض اهال) عنوانه)ا))

39)آقم)55 91111)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) حسن  بغاظ  السيد 

بئر) (59 آقم) (133 حي بوآبعات زنقة)

الشفاء)91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34813).

5(I

OUR EXPERT

STOCK ELHAOUZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

STOCK ELHAOUZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شاآع 

موالي آشيد الشقة ب5 جليز 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117511

 (8 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STOCK ELHAOUZ

بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التنظيف بالتقسيط

بي  املواد الغذائية بالتقسيط.

)5)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

موالي آشيد الشقة ب5)جليز مراكش)

- 41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حبيب هللا محمد):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حبيب هللا محمد عنوانه)ا))
املحاميد) (135 آقم) حمزة  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حبيب هللا محمد عنوانه)ا))
املحاميد) (135 آقم) حمزة  تجزئة 

مراكش)41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116555.

53I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 LEADER MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آف  آأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC
 LEADER MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األميرة آقم 373 - 93111 الفنيدق 

املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
11313

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((118 دجن8ر) ((4 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (1.311.111«
 1.431.111« إلى) دآهم«) (131.111«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)
م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((4 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

119))تحت آقم)189.

54I

FICAS

TASFA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICAS

 CITE(SAADA(RUE 10 N°189

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي السعادة 11 آقم 189 

العالية املحمدية، 8831)، 

MOHAMMEDIA MAROC

TASFA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 367 شاآع 

سبتة املحمدية. - 1)88) املحمدية 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

6135

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  TASFA SARL AU الشريك الوحيد)

مبلغ آأسمالها)11.111)دآهم وعنوان)

سبتة) شاآع  (367 اإلجتماعي) مقرها 

املحمدية.)-)1)88))املحمدية املغرب)

نتيجة ل):)نشاط الشركة))نائم..

و حدد مقر التصفية ب)367)شاآع)

سبتة))-)1)88))املحمدية املغرب.)

و عين:
السيد)ة))زاكي))محمد و عنوانه)ا))

 ( 8 8 1 1 حي انفا آقم)196   

)ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 367 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شاآع سبتة املحمدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1358.

55I

SANIDECK

SANIDECK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

SANIDECK
تجزئة القدس 41-1 بوجنيبة ، 
khouribga(MAROC ،(5111

SANIDECK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
القدس41-1 بوجنيبة رريبكة - 

5111) رريبكة املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
6(75

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم آف ) ((1(1 أكتولر) (15 املؤآخ في)
آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)»1.111) 
إلى) دآهم«) (81.111« أي من) دآهم«)
»111.111)دآهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاآيخ)3))أكتولر)

1)1))تحت آقم)813.
56I

SANIDECK

SANIDECK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SANIDECK
تجزئة القدس 41-1 بوجنيبة ، 
khouribga(MAROC ،(5111

SANIDECK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
القدس 41-1بوجنيبة رريبكة - 

5111) رريبكة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
6(75

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)15)أكتولر)1)1))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاآيخ)3))أكتولر)

1)1))تحت آقم)813.

57I

SANIDECK

SANIDECK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SANIDECK

تجزئة القدس 41-1 بوجنيبة ، 

khouribga(MAROC ،(5111

SANIDECK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القدس 41-1 بوجنيبة رريبكة - 

5111) رريبكة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

6(75

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

فاطمة الزهرة) )ة)) تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (411 موي�ضي)

)ة)) السيد) ( 111)حصة لفائدة) أصل)

أكتولر) (15 يونس العيشوآي بتاآيخ)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاآيخ)3))أكتولر)

1)1))تحت آقم)813.

58I

GESTION AVANCEE DE PRODUCTION

JANA AUTHENTIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JANA AUTHENTIK

145 شاآع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، (8 الراب  شقة

Maroc
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JANA AUTHENTIK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 مفتاح 

الخير شاآع ولي العهد طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
119159

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JANA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AUTHENTIK
الدعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ع8ر) والرفاهية  البشرية  والتنمية 

)لوجه.
ً
اإلنترنت وجها

عنوان املقر االجتماعي):)47)مفتاح)
الخير شاآع ولي العهد طنجة)-)91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: طوبي) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طوبي  جميلة  السيدة 
مجم  آياض السالم ا عماآة)1)طابق)
طنجة) (91111 طنجة) (46 آقم) (6

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طوبي  جميلة  السيدة 
مجم  آياض السالم ا عماآة)1)طابق)
طنجة) (91111 طنجة) (46 آقم) (6

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35154).

59I

FNMCOMPTA

. FRET D3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

FRET D3 . شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) إقامة 

السعادة شاآع إبن مرحل الطابق 

 Tanger 90000 1 آقم 15 طنجة(

Tanger املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119151

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRET (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.. D3

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائ .

عنوان املقر االجتماعي):)1))إقامة)

الطابق) مرحل  إبن  شاآع  السعادة 
 Tanger( 90000 طنجة) (15 آقم) (1(

Tanger)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: محمد) دحوش  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: محمد) دحوش  السيد 

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  دحوش  السيد 

تجزئة الوآود قطعة آقم)558)طنجة)

9111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  دحوش  السيد 

تجزئة الوآود قطعة آقم)558)طنجة)

9111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5783.

61I

CABINET BEN MOKHTAR

STEEP PLASTIQUE MAROC

إعالن متعدد القراآات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

 STEEP PLASTIQUE MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: أطلنتيك 

 I1 .28  - 14020 فري زون القطعة

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.47435

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بول) السيد  املسير  استقالة  قبول 

زاآيفيان

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

زاآيفيان) السيد  جديد  مسير  تعيين 

فرانسوا نيكوالس)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد قانون أسا�ضي جديد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:31 آقم) بند 

من) (31 الفصل) تغيير  تم  مايلي:)

القانون األسا�ضي))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)79774.

61I

CABINET BEN MOKHTAR

THE AFRICAN SUNSET

إعالن متعدد القراآات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

THE AFRICAN SUNSET »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 

مغاآة هيرقل فندق امليراج - 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.6169

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على تفويت الحصص بين)

 7 و عليه تم تغيير الفصل) الشركاء.)

من القانون األسا�ضي)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد) املسيرين  تسيير  مدة  تجديد 

أحمد) السيد  و  شقوآ  السالم  عبد 

شقوآ ملدة غير محددة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد قانون أسا�ضي جديد)
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 آقم) بند 
الشركة) آأسمال  تحديد  تم  مايلي:)
إلى) مقسمة  دآهم  (15.111.111 في)
111)دآهم) 151.111)حصة من فئة)
على) الشركاء) بين  مقسمة  للحصة 
أحمد شقوآ) السيد  ( (: التالي) النحو 
نعيمة) السيدة  حصة،) (51.111
حصة و السيد عبد) (51.111 شقوآ)

السالم شقوآ)51.111)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((( بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34991).

6(I

CABINET BEN MOKHTAR

 EURO-NORTH AFRICAN
MANAGEMENT

إعالن متعدد القراآات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC
 EURO-NORTH AFRICAN

MANAGEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 48 زنقة 
منصوآ الذهبي - 91111 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(67(9

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)14)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفويت الحصص بين)

الشركاء)
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
بما) الشركة  آاسمال  آف   مايلي:)
دآهم لتحويله إلى) ((.911.111 قدآه)
دآهم عن طريق ادماج) (3.111.111

الحسابات الجاآية للشركاء

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) املسيرين  تسيير  مدة  تجديد 
أحمد) السيد  و  شقوآ  السالم  عبد 

شقوآ ملدة غير محددة
قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد قانون أسا�ضي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 آقم) بند 
الشركة) آأسمال  تحديد  تم  مايلي:)
على) مقسمة  دآهم  (3.111.111 في)
دآهم) (111 فئة) حصة من  (31.111
على) الشركاء) بين  مقسمة  للحصة 
شقوآ) أحمد  السيد  (: التالي) النحو 
نعيمة) السيدة  حصة،) (11.111
حصة و السيد عبد) (11.111 شقوآ)

السالم شقوآ)11.111)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34995).
63I

AUDEC EXPERTISE

CLINIQUE VILLA DES LILAS
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,((3
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
 CLINIQUE VILLA DES LILAS

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 91-88 
طريق الوزيس الداآ البيضاء   - 
1111) الداآ البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.358865

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)31)غشت)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»91-88)طريق الوزيس الداآ البيضاء)))
إلى) املغرب«) الداآ البيضاء) ((1111  -
أنفا) زنقة  زاوية  أنفا  كازا  »مشروع 
كلوب في جنوب زنقة دي بالتفوآم)1 

الغرب الداآ البيضاء)-)1111)))الداآ)

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751515.

64I

CABINET BEN MOKHTAR

MIRAGE HILL CLUB

إعالن متعدد القراآات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

MIRAGE HILL CLUB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 

مغاآة هيرقل فندق امليراج - 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

66373

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تأكيد رساآة أكثر من ثالثة أآلاع آأس)

املال و استمراآ استغالل الشركة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

قدآه) بما  الشركة  آأسمال  رفض 

111.111)دآهم بامتصاص الخسائر)

عن طريق التخفيض الكلي للحصص)

التي تم إلغاؤها

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

مايلي:)آف  آاسمال الشركة بما قدآه)

دآهم عن طريق ادماج) (6.111.111

الحسابات الجاآية للشركاء

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تنازل الشركاء)على الحق التفضيلي في)

االكتتاب لفائدة الشركاء)الجدد

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد أحمد شقوآ مسيرا ثانيا)
فصاعدا) ابن  من  عليه  و  للشركة 
تسير الشركة من طرف مسيرين هما)
السيد) السالم شقوآ و  السيد عبد 

أحمد شقوآ
قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد قانون أسا�ضي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حدد آأسمال الشركة في)6.111.111 
حصة) (61.111 على) مقسمة  دآهم 
دآهم للحصة مقسمة) (111 من فئة)
على الشركاء)على النحو التالي):)السيد)
أحمد شقوآ)1.111))حصة،)السيدة)
نعيمة شقوآ)1.111))حصة و السيد)

عبد السالم شقوآ)1.111))حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34893).
65I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 LEADER MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

إعالن متعدد القراآات

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC
 LEADER MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
األميرة آقم 373 - - الفنيدق املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

11313
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)دجن8ر)117)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:11 آقم) قراآ 
الجدد) الشركاء) املوافقة على  مايلي:)
حنان) علي الحساني،) (: و هم كالتالي)
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الحساني،)علي الحساني،)عبد املالك)
الحساني،)سهيلة الحساني،)ياسمينة)
عادل) الحساني،) عدنان  الحساني،)

الحساني.
على) ينص  الذي  (:1( آقم) قراآ 
الشركة) آأسمال  من  الرف   مايلي:)
 131111 الي) دآهم  (51111 من)
محمد) كالتالي:) مقسمة  دآهم،)
مصطفى) حصة،) (111 الحساني)
 111 حاتم الحساني) (،111 الحساني)
111)حصة،) حصة،)جالل الحساني)
علي) حصة،) (111 الحساني) فاطمة 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الحساني 
ء111حصة،) (L111495 عدد)
عبد) حصة،) (111 الحساني) حنان 
سهيلة) 111)حصة،) املالك الحساني)
ياسمينة) حصة،) (111 الحساني)
عدنان) حصة،) (111 الحساني)
الحساني)111)حصة،)عادل الحساني)
الحامل) الحساني  علي  حصة،) (111
LF37693ء) عدد) الوطنية  للبطاقة 
111)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)

الواحدة.
على) ينص  الذي  (:13 آقم) قراآ 
مايلي:)تعيين مسير جديد السيد علي)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الحساني 
السيد) عوض  (L111495 عدد)

مصطفى الحساني.
على) ينص  الذي  (:14 آقم) قراآ 
مايلي:)إضافة نشاط جديد):)استغالل)

و تسيير قاعة أفراح و حفالت.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)11:)الذي ينص على مايلي:)
7)من القانون األسا�ضي) تعديل البند)
حصة،) (111 الحساني) محمد 
حاتم) (،111 الحساني) مصطفى 
الحساني)111)حصة،)جالل الحساني)
الحساني) فاطمة  حصة،) (111
الحامل) الحساني  علي  حصة،) (111
 L111495 عدد) الوطنية  للبطاقة 
 111 الحساني) حنان  ء111حصة،)
 111 الحساني) املالك  عبد  حصة،)
حصة،)سهيلة الحساني)111)حصة،)
حصة،) (111 الحساني) ياسمينة 
عادل) حصة،) (111 عدنان الحساني)

111)حصة،)علي الحساني) الحساني)
عدد) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
 111 حصة بقيمة) (111 LF37693ء)

دآهم للحصة الواحدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

118))تحت آقم)76.
66I

PARTAGE CONSULTING

 PACIFIC HOLDING
OFFSHORE

إعالن متعدد القراآات

PARTAGE CONSULTING
شاآع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس آقم
املغرب

 PACIFIC HOLDING OFFSHORE
»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 183, 
 Avenue(Prince(Héritier(Centre

 NREA(N°65  183, Prince(Héritier
 NREA(CENTER(N° 65 TANGER

91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.85161

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
تقر ملجلس اإلداآة بأنه قد تم) مايلي:)
احترام األحكام القانونية والتشريعية)
ومعلومات) باجتماع  املتعلقة 

املساهمين
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
يقرآ)،)بعد االستماع إلى تقرير مجلس)
امل�ضي) (، القانوني) واملراج   اإلداآة 
قدًما في تخفيض آأس املال غير مدفوع)
 (.111.111.11 بمبلغ) (، بالخسائر)
 6.131.111.11 إلى) ليصل  (، يوآو)
من) (، يوآو) (4،030،000.00 يوآو إلى)
سهم) ((11111 شراء) إعادة  رالل 
وتسديد) (، يوآو لكل منها) (11 بسعر)
بما) للمساهمين  املذكوآة  األسهم 

يتناسب م  ممتلكاتهم في آأس مال)
ويتحقق هذا التخفيض في) الشركة.)
 (11111 آأس املال من رالل إلغاء)
يوآو لكل سهم.) (11.11 سهم بقيمة)
مسؤولون) أنهم  املساهمون  يعلن 
بشكل شخ�ضي عن العقود الجزئية)
التي قد تنتج عن هذا التخفيض في)

آأس املال.
على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 
مايلي:)بموجب أحكام املواد)19))وما)
يعطي) (17-95 يليها من القانون آقم)
الكاملة) الصالحيات  اإلداآة  مجلس 
تخفيض آأس) تقرآ إجراء) (• ملا يلي:)
(، يوآو) ((.111.111.11 بمبلغ) املال 
آأس) تخفيض  استكمال  مراعاة  (•
املال وامل�ضي قدًما في التعديل املقابل)
املهلة) غضون  في  التأسيس  لعقد 
القانون) من  ((15 املادة) في  املحددة 

آقم)17-95
على) ينص  الذي  (:4 آقم) قراآ 
النظام) من  (36 املادة) تعديل  مايلي:)
بمكان) املتعلقة  للشركة  األسا�ضي 
العمومية) االجتماعات  اجتماع 
»املادة) (• التعدين:) لصناعة  التالية 
-36)وسائل الراحة وأماكن االجتماع)
اليوم) في  العمومية  تجتم  الجمعية 
(، واملكان والوقت في إشعاآ االجتماع)
في املكتب املسجل أو في أي مكان آرر)

باململكة املغرلية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:36 آقم) بند 
النظام) من  (36 املادة) تعديل  مايلي:)
بمكان) املتعلقة  للشركة  األسا�ضي 
العمومية) االجتماعات  اجتماع 
»املادة) (• التعدين:) لصناعة  التالية 
-36)وسائل الراحة وأماكن االجتماع)
اليوم) في  العمومية  تجتم  الجمعية 
(، واملكان والوقت في إشعاآ االجتماع)
في املكتب املسجل أو في أي مكان آرر)

باململكة املغرلية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)85161.

67I

FIDUCIARE IITIMANE

 SOCIETE AIN SBIT

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE AIN SBIT TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ايت 

جابر آاس تابودة  - 31111 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3149

 15 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AIN SBIT TRANSPORT

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

راصة لنقل املستخدمين).

:)دواآ ايت) عنوان املقر االجتماعي)

صفرو) (31111 (- ( تابودة) جابر آاس 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبالي عبد الرحيم):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15598

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  عبالي  السيد 
عنوانه)ا))دواآ ايت جابر آاس تابودة))

31111)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  عبالي  السيد 
عنوانه)ا))دواآ ايت جابر آاس تابودة))

31111)صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)517.

68I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

METOU CUISINE D›ASIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

METOU CUISINE D›ASIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 65 

طريق أمزميز املناآة مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117183

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METOU CUISINE D’ASIE

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اسيوي)-)اكلة رفيفة.
 65 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

طريق أمزميز املناآة مراكش)-)41111 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سوفونك سيسيل)):))111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة سوفونك سيسيل)):)111 

بقيمة)11.111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

سيسيل)) سوفونك  السيدة 
عنوانه)ا))آياض اندلو شريفية آقم)7 

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سيسيل)) سوفونك  السيدة 
عنوانه)ا))آياض اندلو شريفية آقم)7 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)76)116.

69I

FIDUCIAIREJAD

SISSAOUI HERBES sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE(APPT(N°5 AVENUE

 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH،

MAROC 41111، مراكش

 SISSAOUI(HERBES(sarl(au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ حاحا 
آقم 166 أسكجوآ - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117463

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SISSAOUI(HERBES(sarl(au

نباتات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عطرية،طبية))بائ  بالتقسيط).

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ حاحا)

آقم)166)أسكجوآ)-)41111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد السيساوي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيساوي) محمد  السيد 

 5 الوحدة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا))

آقم)6)6 41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيساوي) محمد  السيد 

 5 الوحدة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا))

آقم)6)6 41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116535.

71I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MAAMAR AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

MAAMAR AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ والد 

معمر لحوازة الغرلية  اوالد سعيد - 

6111) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5985

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAAMAR AGRICOLE

تسمين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجول.

:)دواآ والد) عنوان املقر االجتماعي)

(- اوالد سعيد) ( معمر لحوازة الغرلية)

6111))سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد معمر امامي):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امامي  معمر  السيد 
بلوك)6)زنقة)1حي شومنو شاآع موالي)

الداآالبيضاء) ((1111 اسماعيل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امامي  معمر  السيد 
بلوك)6)زنقة)1حي شومنو شاآع موالي)

الداآالبيضاء) ((1111 اسماعيل)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات))بتاآيخ)16)يوليوز)

1)1))تحت آقم)1)1)/385.

71I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 GLOBAL TRANSPORT
CONNEXION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة أبي الدآداء الطابق األول - 

طنجة ، 1)911، طنجة املغرب

 GLOBAL TRANSPORT

CONNEXION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شاآع 

عمرابن العاص، الطابق الثالث، 
آقم 6)  - طنجة - - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1191(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GLOBAL TRANSPORT  :

.CONNEXION SARL AU

نقل) ( (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني) الصعيد  على  البضائ  

والدولي).

))•)اقتناء،)استغالل،)كراء،)جمي )

أو) بالبضائ   املتعلقة  النقل  لوازم 

�ضيء)آرر.

نقل) ( آرص) جمي   استغالل  ( (•

البضائ ).)

•)كراء)السياآات م  أو بدون سائق)

لنقل البضائ .

تابعة) فروع  أو  وكاالت  رلق  (•

للشركة سواء)باملغرب أو بالخاآج.

تسيير،) كراء) ( اقتناء،) إحداث،) (•

جمي ) واستغالل  البي ،) إعادة 

واستغالل) إنشاء) (، األصول التجاآية)

املؤسسات و اوآاش العمل املرتبطة)

واألعمال) باألنشطة  بأرر  أو  بشكل 

املحددة أعاله.

9))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

عمرابن العاص،)الطابق الثالث،)آقم)

6)))-)طنجة)-)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: لحجوجي) هبة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لحجوجي  هبة  السيدة 

134)،)شاآع فاس)،)الطابق)4)،)شقة)

7. 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لحجوجي  هبة  السيدة 

134)،)شاآع فاس)،)الطابق)4)،)شقة)

7. 91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)))349).

7(I

KAMAR BENOUNA

  POLE PEDAGOGIQUEاملغرب
ش م م دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

املغربPOLE PEDAGOGIQUE  ش 

م م دات مساهم وحيد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

اقامة آامي زنقة سبتة - 1591) 

الداآالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477115

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)املغرب اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

م) م  ش  ( (POLE PEDAGOGIQUE

دات مساهم وحيد.

غرض الشركة بإيجاز):)االستشاآة)

املساعدة الدآاسة و تنفيد الخدمات)
املتعلقة بالتنضيم املدآ�ضي و التربوي)

في مجال التعليم بشكل علم)

لتنفيد) البشرية  املواآد  توفير  (-

االستراتيجيات)

-)املشاآكة املباشرة او غير املباشرة)

للشركة في جمي  العمليات التجاآية)

او الصناعية التي قد تكون مرتبطة)

طريق) عن  والسيما  الشركة  بغرض 

املساهمات) ( جديدة) شركات  انشاء)

املالية) االوآاق  شراء) او  االكتتاب 

لعمليات اندماج الجمعيات)

الغير) او  املباشرة  املشاآكة  (-

املباشرة).

 7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (1591 (- سبتة) زنقة  آامي  اقامة 

الداآالبيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 31.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

بقيمة) (311 (: السيد بول آامو) (-

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

فيال) عنوانه)ا)) آامو  بول  السيد 

6))دومين دو مين دو دآب داآ بوعزة))

3))7))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

فيال) عنوانه)ا)) ( السيد بول آامو)

6))دومين دو مين دو دآب داآ بوعزة))

3))7))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751119.

73I

Arithmetic(Compta 

منصوريا سيرفيس 
)MANSORIA SERVICES(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

117 شاآع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب آقم 4 ، 14111، 

القنيطرة املغرب



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15600

 MANSORIA( منصوآيا سيرفيس
SERVICES) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
زنقة مصطفى الرافعي وزنقة 

طنجة إقامة بالزوآ 14 مكتب آقم 
17 القنيطرة. - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56875
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MANSORIA( سيرفيس) منصوآيا 

.(SERVICES
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
محطة) البضائ /) نقل  املوظفين/)

بنزين).
ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة مصطفى الرافعي وزنقة طنجة)
 17 آقم) مكتب  (14 بالزوآ) إقامة 
القنيطرة.)-)14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: اهريمش) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: الديش) بوسلهام  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد اهريمش عنوانه)ا))
 14111 املناصرة) العفايفة  دواآ 

القنيطرة املغرب.
السيد بوسلهام الديش عنوانه)ا))
7))تجزئة بركاش فال فلوآي))14111 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد اهريمش عنوانه)ا))

 14111 املناصرة) العفايفة  دواآ 

القنيطرة املغرب

السيد بوسلهام الديش عنوانه)ا))

7))تجزئة بركاش فال فلوآي)14111 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم)-.

74I

مكتب الرياني للمحاسبة

الكرامة بوسعيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تاب  للشركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شاآع محمد داود آقم31)))تطوان)

،)93141،)تطوان املغرب

ذات) شركة  ( بوسعيد) الكرامة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

املحل) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

األآ�ضي) بالطابق  ( الكائن) التجاآي 

مشروع) االغراس  حي  د1) بلوك 

3  - 93151)مرتيل) الكرامة بوسعيد)

املغرب.

إنشاء)فرع تاب  للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي)

.(6415

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)

و الكائن) ( التسمية الكرامة بوسعيد)

بالعنوان تجزئة اليوسفي حي أحريق)

عدد) العقاآي  الرسم  امللح  الواد 

مرتيل املغرب) (93151  -  44433/19

و املسير من طرف السيد)ة))بوسعيد)

محمد).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4798.

75I

mohammed(boumzebra

STE EL QODES TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH( FKIH( BEN( SALAH،

 23200،( FKIH( BEN( SALAH

MAROC

 STE EL QODES TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين)

178)حي ابتسام) في طابق التاني آقم)

 (3(11 (- ( شاآع عالل بن عبد هللا)

الفقيه بن صالح املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

45(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.QODES TRAVAUX

و) للبناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال مختلفة.

توطين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
178)حي ابتسام) في طابق التاني آقم)
 (3(11 (- ( شاآع عالل بن عبد هللا)

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: بومزلرة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بومزلرة  محمد  السيد 
الفقيه بن) ((3(11 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بومزلرة  محمد  السيد 
الفقيه بن) ((3(11 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((( بتاآيخ)

.318/(1(1
76I

SAMIR FIDUCIAIRE

سويم كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
سويم كاآ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن بحي املنصوآ، آقم 11، 
توسي  13،  - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51197
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17



15601 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

سويم) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كاآ.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكائن بحي املنصوآ،)آقم)11،)توسي )

13،))-)51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (51 ( (: اشهبون) مجاهد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد أنس اشهبون):))51))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: اشهبون) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مجاهد اشهبون عنوانه)ا))

الثالث ق م م)) ( املستشفى العسكري)

71111)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) اشهبون  أنس  السيد 

5)1)الطابق)1)التضامن)))  51111 

مكناس املغرب.

السيد الحسن اشهبون عنوانه)ا))

5)1)الطابق)1)التضامن)))  51111 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اشهبون  أنس  السيد 

5)1)الطابق)1)التضامن)))  51111 

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3415.

77I

SUDABAT

SUDABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SUDABAT

78 زنقة الخميسات حي الفرح ، 

15411، تيفلت املغرب

SUDABAT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 78 زنقة 

الخميسات حي الفرح - 15411 

تيفلت املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6391

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((118 نون8ر) (11 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))الحسين تزيليت)

 51 أصل) من  اجتماعية  حصة  (51

حصة لفائدة))السيد))ة))اغوملة عبد)

الرزاق بتاآيخ)11)نون8ر)118).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 14 بتاآيخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

نون8ر)118))تحت آقم)1155.

78I

Immofid

YOU SMILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

YOU SMILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجم  

سكني االزهر مركز تجاآي االزهر 

P1(1  محل آقم 11  - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477547

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YOU (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SMILE

مقهى،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقشدة)،)مكتب تبغ،)مكتبة.

مجم ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االزهر) تجاآي  مركز  االزهر  سكني 

P1(1))محل آقم)11  - 1111))الداآ)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: بوتوآ) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوتوآ  محمد  السيد 

 144 عماآة) (46 ه) ج  االزهر  تجزئة 

الداآ) ((1111 ( االلفة) (14 شقة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوتوآ  محمد  السيد 

 144 عماآة) (46 ه) ج  االزهر  تجزئة 

الداآ) ((1111 ( ( االلفة) (14 شقة)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751566.

79I

SUDABAT

SUDABAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

SUDABAT

78 زنقة الخميسات حي الفرح ، 

15411، تيفلت املغرب

SUDABAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 78 زنقة 

الخميسات حي الفرح - 15411 

تيفلت املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6391

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 11.111« أي من) دآهم«) (491.111«

عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)9))1.

81I

second(negre

BELTOURKZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

second(negre

حي املسيرة 1 تماآة ، 11111، تماآة 

املغرب

BELTOURKZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 594 

حي الفردوس تماآة - 111)1 تماآة 

املغرب.
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حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

81563

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (BELTOURKZ

مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111

الفردوس) حي  (594 شقة) اإلجتماعي 

تماآة)-)111)1)تماآة املغرب نتيجة ل)

:)التشطيب النهائي للشركة.

و حدد مقر التصفية ب شقة)594 

تماآة) (1(111 (- تماآة) الفردوس  حي 

املغرب.)

و عين:
التوآكزي) ( عبد العالي) ( السيد)ة))

 (3 آقم) الجماعة  ديوآ  عنوانه)ا)) و 

سيدي يحي زعير)111)1)تماآة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)4)1181.

81I

مكتب املحاسبة))اليطفتي أوالد سالم محمد

K & L FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة  اليطفتي أوالد 

سالم محمد

47 شاآع املكسيك الطابق األول آقم 

7 طنجة ، 91111، طنجة املغرب

K & L(FASHION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجزناية القطعة آقم 337 

الطابق 1 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119189

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 K(&(L(: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FASHION

رياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس املوجهة للتصدير.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الصناعية اجزناية القطعة آقم)337 

الطابق)1 - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (341 ( (: علي) لحلو  السيد 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 331 ( (: الدين) عز  لحلو  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 331 ( (: محمد) القاسمي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحلو علي عنوانه)ا))طريق)

 11 آقم) فيال  السالم  تجزئة  بولانة 

91111)طنجة املغرب.

السيد لحلو عز الدين عنوانه)ا))

زنقة العراق إقامة الشهباء)ب)1)طابق)

5)شقة)17 91111)طنجة املغرب.

السيد القاسمي محمد))عنوانه)ا))

 4 آقم) (( الطابق) السعيدية  تجزئة 

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد القاسمي محمد))عنوانه)ا))

 4 آقم) (( الطابق) السعيدية  تجزئة 

91111)طنجة املغرب

السيد لحلو عز الدين عنوانه)ا))
زنقة العراق إقامة الشهباء)ب)1)طابق)

5)شقة)17 91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35169).

8(I

L EXPERT DE GESTION

 Offshore Trust Ltd  S.A.R.L.  

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY(CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

  Offshore(Trust(Ltd  S.A.R.L. AU  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي التوفيق 

اقامة سفير شقة آقم 4) الطابق 

الخامس السماللية مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117593

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Offshore(Trust(Ltd((S.A.R.L.(AU

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توطين الشركات)،)التوجيه باالداآة و)

التسيير.

التوفيق) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) ((4 آقم) شقة  سفير  اقامة 
الخامس السماللية مراكش)-)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد فابيو دي ماآكو)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فابيو دي ماآكو عنوانه)ا))
اقامة مروة أ شقة آقم))1)السماللية)

مراكش)41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فابيو دي ماآكو عنوانه)ا))
اقامة مروة أ شقة آقم))1)السماللية)

مراكش)41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116669.

83I

AL ISTICHARYA CONSULTING

STE ZRK MUS TRV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(BENI (1
 MELLAL ، 23500، BENI(MELLAL

MAROC
STE ZRK MUS TRV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السالم شاآع عبد الكريم الخطابي 
آقم 11 الطابق االول  بني مالل  - 

3511) بني مالل املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
11(89

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) (18 في) املؤآخ 

املصادقة على):
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مصطفى))) ( )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (511 زآيكم)

)ة)))))) السيد) ( 511)حصة لفائدة) أصل)

آشيد لبيض بتاآيخ)18)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 18 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)575.

84I

FIDUSCAL

URBAPROM SARL - إيربابروم 

ش م م

إعالن متعدد القراآات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

URBAPROM SARL - إيرلابروم 

ش م م »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 

الروداني  زنقة أحمد املجاطي 

تجزئة االلب  الطابق  االول الرقم 

8 املعاآيف  الداآ البيضاء - 1381)  

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

461(81

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1)تفويت الحصص:)الذي)

ينص على مايلي:)السيد احراقي فؤاد)

رمسمائة) أي  حصصه،) جمي   باع 

)511))حصة)،)لكل منها)111)دآهم)،)

لفائدة السيد ديناآ أسامة.

))التوزي  الجديد لرأس) قراآ آقم)

قرآ) مايلي:) على  ينص  الذي  املال:)

األسهم) جمي   تخصيص  الجم  

للسيد ديناآ اسامة.

قراآ آقم)3)استقالة))املسيراملشاآك:)

يقبل الجم ) الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير،)السيد احراقي فؤاد)،)

ويمنحه إبراء)ذمة نهائية دون ضمان)

االلتزامات.

تعيين املسير الوحيد:) (4 قراآ آقم)

الجم  يعين) الذي ينص على مايلي:)

وحيد) كمسير  أسامة  ديناآ  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإلداآة:) صالحيات  (5 آقم) قراآ 

تتمت  اإلداآة)) الذي ينص على مايلي:)

والتصرف) اإلداآة  بجمي  صالحيات 

للتصرف) (، تحفظ) أو  قيود  دون  (،

باسم الشركة ونيابة عنها في مواجهة)

م ) (، الظروف) جمي   في  األغياآ،)

التي ينص عليها) مراعاة الصالحيات 

العام) للجم   يخصصها  و  القانون 

بكل) الشركة  الزام  سيتم  العادي.)

بتوقي ) املالية  باملعامالت  يتعلق  ما 

السيد اسامة ديناآ.

الشكل) تحويل  (6 آقم) قراآ 

مايلي:) على  ينص  الذي  القانوني:)

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل  تم 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

مايلي:)تعيين املدير

على) ينص  الذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)صالحيات اإلداآة

على) ينص  الذي  (:16 آقم) بند 

مايلي:)صالحيات التوقي 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751781.

85I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE HANAE FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شاآع االمير موالي عبد هللا ، 

54111، رنيفرة املغرب

 STE HANAE FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 74  زنقة 

1) غشت  - 54111 رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3531

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HANAE FOOD SARL AU

صان ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قهوة،)مطعم،)التصدير و االستيراد.

74))زنقة) عنوان املقر االجتماعي):)

1))غشت))-)54111)رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: احسو) جواد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احسو  جواد  السيد 
اغري8ن) امالو  حي  ((8 آقم) (17 زنقة)

54111)رنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احسو  جواد  السيد 
اغري8ن) امالو  حي  ((8 آقم) (17 زنقة)

54111)رنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)881.

86I

trainning(office(and(accounting(advice

 MASTER PROJECT«
 LOGISTICS MAROC

«MPLM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

 MASTER PROJECT LOGISTICS«

MAROC »MPLM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  

 IMMEUBLE(MALAK  2 EME

 ETAGE(APPART 8  BD(CADI

AYAD  AGADIR - 80000 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

44793

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MASTER PROJECT LOGISTICS«

. MAROC(»MPLM

نقل) غرض الشركة بإيجاز):)•)

البضائ ))لحساب الغير

املراسلة (•

وكيل شحن دولي والعبوآ) (•

وجمي  العمليات الجمركية.

التصدير) و  االستيراد  (•

أو) الجملة  تجاآة  عامة  ولصفة 

التجزئة

والتمثيل) اإلآسالية  (•

والوساطة والسمسرة.

العمليات) جمي   وعموما  (•

و) املنقولة  الصناعية،) و  التجاآية 

غير املنقولة و املالية املتعلقة بصفة)

باملجاالت) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

السالفة الذكر..

((: االجتماعي) املقر  عنوان 

 IMMEUBLE MALAK  ( EME

 ETAGE APPART 8  BD CADI

أكادير) (AYAD  AGADIR - 81111

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الزهراء) ايت  نعيمة  السيدة 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (3.111   :

للحصة).

 (.111 ( (: السيد عمر ايت الزهراء)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الزهراء) ايت  نعيمة  السيدة 

 1( دآج) السالم  إقامة  عنوانه)ا))

شقة طريق أوالد زيان))1811))الداآ)

البيضاء)املغرب.

السيد عمر ايت الزهراء))عنوانه)ا))
  61 آقم) (78 زنقة) بوشنتوف  دآب 

1811))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء) ايت  نعيمة  السيدة 

 1( دآج) السالم  إقامة  عنوانه)ا))

شقة طريق أوالد زيان))1811))الداآ)

البيضاء)املغرب

السيد عمر ايت الزهراء))عنوانه)ا))

  61 آقم) (78 زنقة) بوشنتوف  دآب 

1811))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

87I

ACCOUNTANT FIDUS

ALSAYED MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACCOUNTANT FIDUS

 Rue(de(Bapaume, Etage ,(1

 6, N°31, Quartier(de(la(gare,

 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب

ALSAYED MOTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

أل دي تريل عين السب  - 1111) 

آلداآ البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

(6(637

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)13)ف8راير)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- زنقة أل دي تريل عين السب ) (11«

إلى) املغرب«) البيضاء) آلداآ  ((1111
»1))زنقة بابوم ط6)آقم)31)الصخوآ)

الداآالبيضاء)) ((1111 (- السوداء)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)746796.

88I

EXPERTO

ALI-WEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERTO

14 شاآع أبو فاآس املريني حسان 

الرلاط الرلاط، 11111، الرلاط 

املغرب

ALI-WEST SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31، 

زنقة موالي أحمد لوكيلي ،شقة.8، 

حسانـ  الرلاط  - 1)111  الرلاط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

147119

 11 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ALI- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WEST SARL AU

تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العبوات الصناعية.

عنوان املقر االجتماعي):)31،)زنقة)

موالي أحمد لوكيلي)،شقة.8،)حسان)

ـ)الرلاط))-)1)111))الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: السيد محمد علي حبيبي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حبيبي) علي  محمد  السيد 

374)سال) عنوانه)ا))حي اشماعو آقم)

11161)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حبيبي) علي  محمد  السيد 

374)سال) عنوانه)ا))حي اشماعو آقم)

11161)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)118181.

89I

لوكسر للحسابات

ديف ويب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات

41 شاآع بركان الطابق الثاني آقم 4 

، 61111، وجدة املغرب

ديف ويب  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 8) زنقة 

قسطنتينية  - 61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

19987

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)17)يوليوز)1)1))تقرآ حل)

املسؤولية) ذات  شركة  ( ويب) ديف 

 11.111 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 (8 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 
وجدة) (61111 (- ( قسطنتينية) زنقة 

املغرب نتيجة لعدم الوصول الهداف)

الشركة.

و عين:

ازماني) ( أشرف) السيد)ة))

عماآة) الدآفوفي  شاآع  وعنوانه)ا))

143)الطابق)5  61111)وجدة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((1(1 يوليوز) (17 بتاآيخ)

 -   5 الطابق) (143 عماآة) الدآفوفي 

61111)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (16 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم))167.

91I

CONFID

 SOLUTION ESPACE
BUREAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CONFID

 N10 RUE 114 GROUPE(E(BD

 OUED(SEBOU(OULFA ، 20220،

CASABLANCA MAROC

 SOLUTION ESPACE BUREAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 شاآع 

شراآدة الطابق السفلي دآب لوليلة 

بوآكون - 1141) الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.378167

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)غشت) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

  SOLUTION ESPACE BUREAU

دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 

شاآع) (11 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

شراآدة الطابق السفلي دآب لوليلة)

البيضاء) الداآ  ((1141 (- بوآكون)

الشركاء) إجماع  (: ل) نتيجة  املغرب 

على تصفية الشركة بسبب الظرفية)

االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب)11)شاآع)

شراآدة الطابق السفلي دآب لوليلة)

البيضاء) الداآ  ((1141 (- بوآكون)

املغرب.)

وعين:

و) رضرة  ( يوسف) السيد)ة))
79آقم67  زنقة) وفاق3) عنوانه)ا))
الداآ البيضاء)املغرب) ((1(1( األلفة)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)748994.

91I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MANAZIL MALIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شاآع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب آقم 14 فاس ، 31111، 

فاس املغرب
MANAZIL MALIKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 46 , 
بلوك س, زواغة العليا  - 1)311 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64479
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANAZIL MALIKA
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي).
 ,46 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 311(1 (- ( العليا) زواغة  س,) بلوك 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد أحمد أمين مدان)
حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

 511 ( (: السيد عبد النبي شنيطة)
حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أحمد أمين مدان عنوانه)ا))
ب)) النرجس  (1 ال8رتقال) زنقة  (17

31171)فاس املغرب.
شنيطة) النبي  عبد  السيد 
18)تجزئة م8روكة حي) عنوانه)ا))آقم)

زواغة العليا)1)311)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد امين مدان عنوانه)ا))
ب)) النرجس  (1 ال8رتقال) زنقة  (17

31171)فاس املغرب
شنيطة) النبي  عبد  السيد 
18)تجزئة م8روكة حي) عنوانه)ا))آقم)

زواغة العليا)1)311)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم))87).

9(I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 STE ZAGOURA AUTO
ECOLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شاآع االمير موالي عبد هللا ، 
54111، رنيفرة املغرب

 STE ZAGOURA AUTO ECOLE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

م8روكة آقم 86 رنيفرة - 54111 
رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35(9

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 ف8راير) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ZAGOURA AUTO ECOLE SARL

.AU

مدآسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 54111 (- رنيفرة) (86 آقم) م8روكة 

رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد سعيد ايت ال8رج)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد ايت ال8رج عنوانه)ا))

امالو) الزهراء) حي  (11 آقم) (51 زنقة)

اغري8ن)54111)رنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ايت ال8رج عنوانه)ا))

امالو) ( حي الزهراء) (11 آقم) (51 زنقة)

اغري8ن)54111)رنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)881.

93I
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fidomek

YAHYA NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

YAHYA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

في الطابق االآ�ضي اقامة 3 الجزء 

االول تجزئة ديوآ السالم  - 51111 

مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

47817

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((119 ماي) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAHYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)املتاجرة).

محل في) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق االآ�ضي اقامة)3)الجزء)االول)

تجزئة ديوآ السالم))-)51111)مكناس)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد بوحيى الهزيطي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوحيى الهزيطي))عنوانه)ا))
النرجس)) (6 النعيم) آاء) ((19 آقم)

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوحيى الهزيطي))عنوانه)ا))
آقم)19))آاء)النعيم)6)النرجس))5111 

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (13 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

119))تحت آقم)475).

94I

PME CONSULTING GROUP

بلحاج للتضامن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

13 إقامة املوحدين شاآع مصر م ج 

فاس ، 31111، فاس املغرب

بلحاج للتضامن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 44، 

شاآع محمد السالوي - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64463

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بلحاج) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

للتضامن.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي ولصفة عامة كل العمليات)

التجاآية،)العقاآية وغير

بصفة) املتعلقة  واملالية  العقاآية 

بالهدف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكوآ أعاله..

(،44 :)آقم) عنوان املقر االجتماعي)

شاآع محمد السالوي)-)31111)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد لحبيب بلحاج):))334)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد أحمد بلحاج):))333)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عبد اللطيف بلحاج):))333 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلحاج  لحبيب  السيد 

 ( الوفاق آقم) زنقة  التوفيق  تجزئة 

ليراك)31111)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) بلحاج  أحمد  السيد 

ب) ((3 آقم) (( املدائن) زهرة  تجزئة 

فاس) (31111 الشقف) عين  طريق 

املغرب.

بلحاج) اللطيف  عبد  السيد 

 17 آقم) سانطرالي  فيا  عنوانه)ا))

ديبينو سو)39114)سوندآيو إيطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلحاج  لحبيب  السيد 

 ( الوفاق آقم) زنقة  التوفيق  تجزئة 

ليراك)31111)فاس املغرب

عنوانه)ا)) بلحاج  أحمد  السيد 

ب) ((3 آقم) (( املدائن) زهرة  تجزئة 

فاس) (31111 الشقف) عين  طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)845)/1).

95I

NEXT ENGINEERING

NEXT ENGINEERING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEXT ENGINEERING

شاآع مولى آشيد عماآة آقم )5 شقة 

آقم ب3 جليز مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب

 NEXT ENGINEERING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع مولى 

آشيد عماآة آقم )5 شقة آقم ب3 

جليز مراكش   - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117567

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEXT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ENGINEERING SARL

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات التقنية و الخ8رة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)5)شقة آقم) مولى آشيد عماآة آقم)

ب3)جليز مراكش)))-)41111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 951 ( (: ( تازآوآت) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة رديجة نايت القادآ)):))51 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيد أحمد تازآوآت)
آقم)331)دواآ الهنا جماعة تسلطانت)

مراكش))))))41111)مراكش املغرب.

القادآ)) نايت  رديجة  السيدة 

فاسكا) تكريامت  دواآ  عنوانه)ا))

مراكش)))))) اوآير  ايت  داود  سيدي 

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد أحمد تازآوآت)
آقم)331)دواآ الهنا جماعة تسلطانت)

مراكش))))))41111)مراكش املغرب

القادآ)) نايت  رديجة  السيدة 

فاسكا) تكريامت  دواآ  عنوانه)ا))

مراكش)))))) اوآير  ايت  داود  سيدي 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)7119.

96I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE HOUYAT FRERES DE
CONSTRUCTION SARL

إعالن متعدد القراآات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عماآة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكناس 

املغرب

 STE HOUYAT FRERES DE

CONSTRUCTION SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 5 
زنقة 3 تواآكة - 51111  مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.34181
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)119)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
االحتفاظ) االحتفاظ بمسير الشركة:)
باملسير الحيات سعيد كمسير وحيد)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:16 آقم) بند 

مايلي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3511.
97I

ديوان املحاسبة

صيدلية سوق بوفكران 
 PHARMACIE SOUK

BOUFEKRANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة آقم 7، الطابق )، 
مرجان 1 صندوق ال8ريد )1619 
قرطبة، 51171، مكناس املغرب

صيدلية سوق بوفكران 
 PHARMACIE SOUK

BOUFEKRANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االآ�ضي الكائن باملنزه 3 آقم 43  - 

)5131 بوفكران املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
51131

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)صيدلية)
 PHARMACIE بوفكران) سوق 

.SOUK BOUFEKRANE
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

صيدلية.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   43 آقم) (3 باملنزه) الكائن  االآ�ضي 

)5131)بوفكران املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
أمين) محمد  السهلي  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أمين) محمد  السهلي  السيد 
عنوانه)ا))آقم)685)مرجان))  51151 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أمين) محمد  السهلي  السيد 
عنوانه)ا))آقم)685)مرجان))  51151 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3475.

98I

FIDAUDIT

AFRIGB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME(ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

AFRIGB  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 شاآع 

الحرية الدوآ الثالث. شقة آقم 

5 - 1)11) الداآ البيضاء اململكة 

املغرلية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

441197

 (( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((119 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AFRIGB

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتوزي  املنتجات السائلة أو)

الغازية.

الغاز) ومعدات  غياآ  قط   بي  

واللحام.

صناعة األجهزة الطبية.

والطبية) الطبية  املعدات  تركيب 

الحيوية وأنظمة األمن.

11)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

آقم) شقة  الثالث.) الدوآ  الحرية 

اململكة) البيضاء) الداآ  ((11(1  -  5

املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 ACHRAF HILALY :  511(السيد

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 BOUTAZOULTE السيد)

 111 KHALID :  511)حصة بقيمة)

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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 BOUTAZOULTE السيد)

 HAY DALILA عنوانه)ا)) (KHALID

 ( ECOLE IBN KHALDOUNE QI

BERNOUSSI  (16(1)الداآ البيضاء)

اململكة املغرلية.

 ACHRAF HILALY السيد)

 n°16 RUE BRILLET ( عنوانه)ا))

  94131 NOGENT SUR MARNE

75111)باآيس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 ACHRAF HILALY السيد)

 n°16 RUE BRILLET عنوانه)ا))

  94131 NOGENT SUR MARNE

75111)باآيس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)119))تحت آقم)611)).

99I

efg(expert

Sté M&R SYNERGY sarl

إعالن متعدد القراآات

efg(expert

  Av(lalla(Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca(maroc

Sté(M&R(SYNERGY(sarl »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

بنكيران زنقة 1) آقم )1 - 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

115885

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)11)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

51)حصة من فئة) املوافقة على بي )

111)دآهم التي كانت في حوزة السيد)

آحيمو) السيدة  لفائدة  غفوآ  مراد 

ال8رهومي

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير نشاط الشركة حيث أصبحت)

وكيل الشحن

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على الشكل الجديد للشركة)

حيث أصبحت شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 ( بند آقم)

مايلي:)املوافقة على بي )51)حصة من)

دآهم التي كانت في حوزة) (111 فئة)

السيدة) لفائدة  غفوآ  مراد  السيد 

آحيمو ال8رهومي

بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير نشاط الشركة حيث أصبحت)

وكيل الشحن

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على الشكل الجديد للشركة)

حيث أصبحت شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35141).

111I

ديوان األستاذ صالح تويجر

 ARCHI URBA SA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان األستاذ صالح تويجر

كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 

16، شاآع سيدي محمد بن عبد هللا 

، 1111)، الداآ البيضاء املغرب

ARCHI URBA SA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ماآينا، 

كريسطال 3، شاآع سيدي محمد 

بن عبد هللا، الطابق السفلي، مكتب 

آقم 6 - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476919

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. URBA SA

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرئي�ضي للشركة هو دآاسة وتطوير)

العقاآية) املشاآي   وتنفيذ  وتجهيز 

والسياحية:

للشركة حصرًيا) يجوز  (، ولالتالي)

لحسابها الخاص أو لحساب أطراف)

ثالثة:)-

عقود) في  الفنية  املساعدة  (-

العقاآية) املشاآي   وتطوير  األشغال 

وتفويض إداآة املشاآي .

-)تطوير ودآاسات وانجاز املشاآي )

العقاآية واملجمعات السياحية.

-)الترويج العقاآي.

-)املساعدة واملتابعة إلنجاز عقود)

األشغال.

-)مراقبة األعمال املفوضة.

الوسائل) بجمي   االستحواذ  (-

القانونية على جمي  األآا�ضي املجردة)

أو املؤلفة من مبان سيتم هدمها)؛

هذه) على  دآاسات  إجراء) (-

التقسيم) عمليات  وجمي   األآا�ضي،)

والتشييد)؛

تشييد جمي  املباني املخصصة) (-
التجاآي) لالستخدام  أو  للسكن 

أو) السياحي  أو  اإلداآي  أو  املنهي  أو 

الترفيهي)؛

التي) األآض  أصول  -استغالل 

رالل) من  النحو  هذا  على  تكونت 

االستخدام) أو  تأجير  أو  بي   أو  إداآة 

الشخ�ضي لقط  األآض واملباني)؛

-تنمية املهاآات واملعرفة في مجال)

االستشاآات والهندسة لدعم تنفيذ)

املشاآي )؛

أرذ أي مساهمات أو مصالح،) (-

أو) الجزئية  املساهمة  طريق  عن 

االندماج أو االكتتاب أو شراء)األوآاق)

املالية،)في أي شركات أو شركات قائمة)

أو معلقة لغرض مماثل أو ذي صلة)؛

املالية) املعامالت  جمي   إجراء) (-

العقاآية،) أو  املنقولة  أو  التجاآية  أو 

واملساهمة) والتصدير،) واالستيراد 

أو) الالزمة  والوساطة  التجاآية،)

غرض) لتحقيق  ببساطة  املفيدة 

الشركة ومن املرجح أن تعزز نموها)

وتطوآها)؛

وآلما) وإداآة  وتشغيل  حيازة  (-

إعادة بي  جمي  املمتلكات والحقوق)

املنقولة وغير املنقولة)؛

أي عمليات من أي) (، بشكل عام)

نوع قد تتعلق بشكل مباشر أو)»غير)

مباشر«)باألشياء)املذكوآة أعاله)؛.

ماآينا،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

كريسطال)3،)شاآع سيدي محمد بن)

عبد هللا،)الطابق السفلي،)مكتب آقم)

6 - 1111))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 611 ( (: بنرحمون) الطيب  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

411)حصة) ( (: السيد علي شميس)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الطيب بنرحمون عنوانه)ا))

انفا) الجميل  املنظر  تجزئة  ((6 آقم)

)115))الداآ البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) شميس  علي  السيد 

طابق) (1 تجزئة عرصة لكبير دآج) (11

الداآ) ((1381 هبة) داآ  (1( شقة) (4

البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطيب بنرحمون عنوانه)ا))

انفا) الجميل  املنظر  تجزئة  ((6 آقم)

)115))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

111I

WAY CONSEIL

 AFRICAN CIVIL

 CONSULTING AND

 ENGINEERING STUDIES « «

« ACCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AFRICAN CIVIL CONSULTING

 AND ENGINEERING STUDIES

ACCES « « « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوآدة 

شاآع محمد 5 قلعة امكونة - 

11)45 تنغير املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

117(63

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)17)غشت)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

قلعة) (5 محمد) شاآع  الوآدة  »حي 

إلى) املغرب«) تنغير  (45(11 (- امكونة)

»اقامة برج الزيتون عماآة)83)آقم)18 

املحاميد))-)41161)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

15)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116353.

11(I

BOUCHTA COMPTA

ANOTHER CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

ANOTHER CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

عقبة ابن ناف  الطابق ) مكتب آقم 

6 - 91111 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

49337

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تحويل)) ( تم) ((114 ماي) (1( املؤآخ في)

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)») 

زنقة عقبة ابن ناف  الطابق)))مكتب)

إلى) طنجة املغرب«) (91111  -  6 آقم)

»زاوية زنقة لحوآ و سيد قطب اقامة)

 -  18/61 آقم) (1 الطابق) الصدق 

91111)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (14 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

114))تحت آقم)544).

113I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE TACHYIDAT AL MAJD

SARL
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

 STE TACHYIDAT AL MAJD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس. 

شاآع الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح الطابق الخامس 

املكتب آقم 5) - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64495

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TACHYIDAT AL MAJD SARL

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي و املقاولة.

فاس.) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع الجيش امللكي إقامة السعيدي)

مكاتب الفتح الطابق الخامس املكتب)

آقم)5) - 31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 411 ( (: ( أمين) الشرايبي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 611 ( (: الشركة مجد لإلستثماآ)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد الشرايبي أمين)

شاآع رنساء) (( الشقة آقم) ((6 آقم)

فاس) (31111 فاس) كليولاتر  إقامة 

املغرب.

الشركة مجد لإلستثماآ عنوانه)ا))

شاآع آقم)618)آقم)67)الحي الصناعي)

فاس) (31111 فاس) براهيم  سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد الشرايبي أمين)

شاآع رنساء) (( الشقة آقم) ((6 آقم)

فاس) (31111 فاس) كليولاتر  إقامة 

املغرب

قوبي) شرفة  إدآي�ضي  السيدة 

عنوانه)ا))فاس إقامة اإلدآيسية آقم)

7)طريق إيموزاآ)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)881).

114I

Le monopole

ILAN MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Le monopole

 bd(yaakoub(mansour(rue(ishaq

 ibnou(hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca(Maroc

ILAN MARBRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم ج ش )-17 الطابق الثاني 

سيدي ال8رنو�ضي  - 1611) الداآ 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

344917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((116 ف8راير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ILAN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARBRE

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الررام والبناء.
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عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
الثاني) الطابق  ((-17 ش) ج  التقدم 
الداآ) ((1611 (- ( ال8رنو�ضي) سيدي 

البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عمر  بولقاسم  السيد 
دواآ اغبالو سيدي يعقوب فطواكة)))

111)))أزيالل))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عمر  بولقاسم  السيد 
دواآ اغبالو سيدي يعقوب فطواكة)))

111)))أزيالل))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)116))تحت آقم)11597583.
115I

ste(cofiguer(sarl

STE 3R.I TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE 3R.I(TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ميزانين 
الرقم ) ملك الخماآ شاآع الطيب 
الكناد - 35111 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.3R.I TRAVAUX

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة او البناء
-)آلط انابيب املاء)الصالح للشرب

-)اشغال الغابوية.

ميزانين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطيب) شاآع  الخماآ  ملك  (( الرقم)

الكناد)-)35111)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيدة الرفاعي ايمان)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الرفاعي ايمان عنوانه)ا))
حي الحسني بندباب) (31 آقم) (( زنقة)

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الرفاعي ايمان عنوانه)ا))
حي الحسني بندباب) (31 آقم) (( زنفة)
الحسني) حي  (31 آقم) (( زنفة) (3111

بندباب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/897.

116I

SM PARTNERS

360SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

األآ�ضيِ  مكتب بِ 1 إمتداد املعاآيف 

maroc 1111)، الداآ البيضاِء ،

361SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 65) شاآع 

الزآقطوني الرقم )9 الطابق 9 )
 - 51)1) الداآ البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.415457
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
 11.111« من) أي  دآهم«) (91.111«
عن) دآهم«) (111.111« إلى) دآهم«)
إدماج احتياطي أو أآلاح أو) ( (: طريق)

عالوات إصداآ في آأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751674.

117I

ste(cofiguer(sarl

STE Y.J TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE Y.J TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى الهاللية تجزئة بخوشة الرقم 
9 - 35111 جرسيف املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 616
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
Y.J TRANS))مبلغ آأسمالها)111.111 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك)
املسمى الهاللية تجزئة بخوشة الرقم)
9 - 35111)جرسيف املغرب نتيجة ل)
:)لم تحقق االهداف التي اسست من)

اجلها.

امللك) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسمى الهاللية تجزئة بخوشة الرقم)

9 - 35111)جرسيف املغرب.)

و عين:

الهاللي) ( يوسف) السيد)ة))

وعنوانه)ا))حي اوالد حموسة)35111 

)ة)) كمصفي) املغرب  جرسيف 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/899.

118I

SOYACOM

دريم سيرام

إعالن متعدد القراآات

SOYACOM

 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC

دآيم سيرام »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 6 
زنقة 1 حي سيد هادي زواغة فاس - 

31111 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

57917

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)3))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ليصبح) الشركة  آاسمال  في  الزيادة 

دآهم) الف  ورمسمائة  مليونين 

رمسمائة) عوض  دآهم  ((511111

دآهم)511111)دآهم

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد االنصاآي محمد العربي وهب)

لالنسة) اجتماعية  حصة  (5(51

العبا�ضي امينة
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قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) لراسمال  الجديد  التقسيم 

 18751 ( اصبح كاالتي محمد العربي)

العبا�ضي) االنسة  اجتماعية  حصة 

51)6)حصة اجتماعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الدي يحدد آاسمال الشركة

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الدي يحدد عدد اسهم كل شريك في)

الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)871).

119I

CABINET BADREDDINE

 SOCIETE DE«

 CONSTRUCTION ET

 DES AMENAGEMENTS

 ROUTIER« par abréviation

««SCAR

إعالن متعدد القراآات

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

آقم 1 ، 1، مراكش املغرب

 SOCIETE DE CONSTRUCTION«

 ET DES AMENAGEMENTS

 ROUTIER« par(abréviation

SCAR«« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عماآة 31 

صوكوما أ الطابق الثاني الشقة آقم 

3 - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

79871

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
موافقة))السيد واعبدا سعيدعلى بي )
511)حصة اجتماعية لفائدة السيد)
أصبح) الذي  الجليل  عبد  العسولي 
بمجموع) للشركة  الوحيد  ( املساهم)
حصة و اقالة السيد واعبدا) (1111

سعيد))من))تسيير الشركة
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة))ذات)
بتسييرها) يقوم  الوحيد,) الشريك 
السيد العسولي عبد الجليل ملدة غير)

محددة م  امضائه الوحيد.)))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)*:)الذي ينص على مايلي:)

*
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)9)1167.
111I

expressfidym(sarlau

IQATEQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expressfidym(sarlau
 AVENUE SAKIA EL HAMRA RUE
 BADR(N 27 BETTANA ، 11040،

sale(maroc
IQATEQ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 شقة 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرلاط - 11111 الرلاط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
147131

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IQATEQ
مقاول) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

التركيبات الكهرلائية

*)كهرلاء)عامة.

31)شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

الرلاط)-)11111)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( ( السيد كمال اجليدي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) ( السيد كمال اجليدي)

تجزئة العثمانية آقم)49)قطاع الوئام)

العيايدة))11111)سال))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين اجليدي عنوانه)ا))

تجزئة العثمانية آقم)49)قطاع الوئام)

العيايدة))11111)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)118188.

111I

ANEXIS CONSEIL

ASSITRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

)1 زنقة ص8ري بوجمعة الطابق 

االول الشقة 6 الداآ البيضاء، 

Casablanca ،(1111 املغرب

ASSITRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع لال 

اليقوت الطابق 5 عماآة د - 1111) 

الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

(83861

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((115 نون8ر) ((7 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ASSITRANS))مبلغ آأسمالها)5.111) 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع)

(- د) عماآة  (5 الطابق) اليقوت  لال 

الداآ البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111

ل):)التوقف التام عن النشاط.

شاآع) ب  التصفية  مقر  وحدد 

(- د) عماآة  (5 الطابق) لالاليقوت 

1111))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

املحفوظ) �ضي  ( ( احمد) السيد)ة))

سيدي) (83 زنقة) (1 وعنوانه)ا))

البيضاء) الداآ  ((1611 ال8رنو�ضي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)116))تحت آقم)991)1161.

11(I

CABINET JOUDY CONSEIL

C.N ATLANTIC TRADING

إعالن متعدد القراآات

CABINET JOUDY CONSEIL

 Fiduciaire 15 Rue(Champigny

 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،

20310، Casablanca(Maroc

 C.N ATLANTIC TRADING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتماعي: 57 زنقة 
الفايدي رليفة إقامة املقاومة - 
1111)  الداآ البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

437717
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)9))شتن8ر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تمديده) و  اإلجتماعي  الغرض  تغيير 
تقديم) ؛) :)مطعم) إلى األنشطة ابتية)

الوجبات السريعة.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 CHICKEN((إضافة العالمة التجاآية

DELICE)إلى التسمية اإلجتماعية.
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون األسا�ضي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:))
تقديم) ؛) اإلجتماعي:مطعم) الغرض 
بقية) تغيير  السريعة.دون  الوجبات 

البند.
على) ينص  الذي  (:3 آقم) بند 
 C.N: اإلجتماعية) التسمية  مايلي:)
ATLANTIC TRADING)ذات العالمة)
: CHICKEN DELICE)دون تغيير بقية)

البند.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751797.
113I

CONFID

LES FILMS DE DEMAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID
 N10 RUE 114 GROUPE(E(BD

 OUED(SEBOU(OULFA ، 20220،
CASABLANCA MAROC

LES FILMS DE DEMAIN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع واد 
سبو آقم367 الطابق السفلي األلفة 

- )1)1) الداآ البيضاء املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(61399

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) 31)غشت) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 LES FILMS DE الوحيد) الشريك 
 51.111 آأسمالها) مبلغ  ( (DEMAIN
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع)
السفلي) الطابق  آقم367) سبو  واد 
األلفة)-))1)1))الداآ البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):))الظرفية االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب شاآع واد)
سبو آقم367)الطابق السفلي األلفة)-)

)1)1))الداآ البيضاء)املغرب.)
وعين:

السيد)ة))كريمة)))زلير))و عنوانه)ا))
املاآوني) اسحاق  ابو  84شاآع 
البيضاء) الداآ  ((1331 املعاآيف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)748996.

114I

FIDUSCAL

 - DINVEST SARL AU
دينفست ش م م ش و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
DINVEST SARL AU - دينفست 
ش م م ش و شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17) شاآع 

الزآقطوني الداآ البيضاء - 1111)  

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477677

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

DINVEST SARL AU)-)دينفست ش)

م م ش و.

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألوآاق) املمتلكات  وإداآة  لتملك 
الحصول) ؛) أررى) شركة  في  املالية 

األشكال) من  شكل  بأي  حصة  على 

أو) االكتتاب  طريق  عن  سيما  وال 

املالية) األوآاق  لجمي   االسترداد 

أو) األسهم  أو  للتحويل  القابلة 

السندات أو األسهم أو األوآاق املالية)

جمي ) في  املدآجة  غير  أو  املدآجة 

أو) املؤسسة  التعهدات  أو  الشركات 

من) شكل  بأي  تشكيلها  سيتم  التي 

أو) تجاآية  أو  الصناعية  (، األشكال)

مالية أو زآاعية أو عقاآية أو غيرها..

عنوان املقر االجتماعي):)17))شاآع)

  (1111 (- الزآقطوني الداآ البيضاء)

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

مقسم) دآهم،) ((1.111.111,11

كالتالي:

 (11.111 ( (: السيد ديناآ أسامة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 11 السيد ديناآ أسامة عنوانه)ا))
 ( الطابق) (7 الشقة) زنقة االقحوان 
 (1(11 البيضاء) الداآ  الراحة  حي 

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 11 السيد ديناآ أسامة عنوانه)ا))
 ( الطابق) (7 الشقة) زنقة االقحوان 
 (1(11 البيضاء) الداآ  الراحة  حي 

الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751719.

115I

HOUSSAM EDDINE

كولدن وورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

كولدن ووآك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
حسن التاني اقامة بالوما بالنكا آقم 

71 ب) - 93111 تطوان املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.11765

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 شتن8ر) (31 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»111.111)دآهم«)أي من)»61.111) 
عن) دآهم«) (361.111« إلى) دآهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم))519.

116I
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SOBEGEST

 STE INTERIEUR ARCHI

DECORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE INTERIEUR ARCHI

DECORATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

معطلى 1 آقم 951 متجر  شاآع 

العيون - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117435

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE INTERIEUR ARCHI  :

.DECORATION

اعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء

-)االستيراد و التصدير

-)التجاآة االلكترونية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع) ( متجر) (951 آقم) (1 معطلى)

العيون)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد اسماعيل اوليدي)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اوليدي) اسماعيل  السيد 
 36 آقم) (1 عباد) سيدي  عنوانه)ا))

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اوليدي) اسماعيل  السيد 
 36 آقم) (1 عباد) سيدي  عنوانه)ا))

41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116513.
117I

CONFID

MAGI DARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID
 N10 RUE 114 GROUPE(E(BD

 OUED(SEBOU(OULFA ، 20220،
CASABLANCA MAROC

MAGI DARI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13شاآع 
احمد املجاطي تجزئة االلب الطابق 
االول آقم8 املعاآيف - 1331) الداآ 

البيضاء املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
413(79

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 غشت) (31 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  MAGI DARI ذات الشريك الوحيد)
دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 
13شاآع) اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
احمد املجاطي تجزئة االلب الطابق)
االول آقم8)املعاآيف)-)1331))الداآ)

الظرفية) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

االقتصادية.

13شاآع) و حدد مقر التصفية ب)

احمد املجاطي تجزئة االلب الطابق)

االول آقم8)املعاآيف)-)1331))الداآ)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

الناجح) ( هشام) السيد)ة))

فاتح) الحاج  تجزئة  (41 وعنوانه)ا))

 (1(1( االلفة) اليمنى  شقة  طابق 

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الداآ 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)748993.

118I

Finconseil

TOMOR ELEZZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Finconseil

 bd(zerktouni ، 20200، 141

casablanca(maroc

TOMOR ELEZZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

الال ياكوت آقم 69 - 11)1) الداآ 

البيضاء اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477(89

 14 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOMOR ELEZZ

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر تموآ.

61)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الداآ) ((1(11  -  69 الال ياكوت آقم)

البيضاء)اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

محمد بن سالم) (، السيد البقمي)

بن فاضل):))1.111)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بن) محمد  البقمي،) السيد 

اململكة) ( سالم بن فاضل عنوانه)ا))

اململكة) ( ((1(11 السعودية) العرلية 

العرلية) اململكة  ( السعودية) العرلية 

السعودية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أبو دقة مجد حامد رضر)

بلوك) (8 ( اقامة دياآ) ( (14 عنوانه)ا))

سال اململكة) ((1111  5 شقة) ((( ب)

املغرلية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

119I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«BAB TAAMIR«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
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»BAB TAAMIR«  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5، الداآ البيضاء - 111)) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477659

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAB« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(»TAAMIR

غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

العقاآي.)-)بي  مواد البناء..
عنوان املقر االجتماعي):)11،)زنقة)

(،5 الشقة) الثالث،) الطابق  الحرية،)

الداآ البيضاء)-)111)))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن كتبي):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كتبي  حسن  السيد 

 (4(11 الزمامرة) الشباب،) حي  (،48

الزمامرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كتبي  حسن  السيد 

 (4(11 الزمامرة) الشباب،) حي  (،48

الزمامرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)751711.

1(1I

ste(cofiguer(sarl

STE ZERBUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE ZERBUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 63 شاآع 

محمد الخامس صندوق ال8ريد 69 - 

35111 جرسيف املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(13

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((119 )))ماآس) املؤآخ في)

STE ZERBUS)شركة ذات املسؤولية)

 111.111 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 63 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 

شاآع محمد الخامس صندوق ال8ريد)

69 - 35111)جرسيف املغرب نتيجة)

لم تحقق االهداف التي اسست) (: ل)

من اجلها.

و عين:

زآوالي) نوآالدين  السيد)ة))

 35111 الفتح) تجزئة  وعنوانه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  جرسيف 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ))))ماآس)119))وفي)63)شاآع)

 -  69 محمد الخامس صندوق ال8ريد)

35111)جرسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/891.

1(1I

عبد العزيز الدمون

SCOFER AIR MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عبد العزيز الدمون

31 شاآع املكسيك مكتب 49 ، 

91113، طنجة املغرب

SCOFER AIR MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1438 حي 

 TANGER اشوقرش اكزناية طنجة

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

81743

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((117 ف8راير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCOFER AIR MAROC

نجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفوالذ او االنوكس في اشغال التهوية)

و معالجة املياه.

عنوان املقر االجتماعي):)1438)حي)

 TANGER طنجة) اكزناية  اشوقرش 

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: العزيزي) آشيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العزيزي  آشيد  السيد 

طنجة) اكزناية  اشوقرش  حي  (1438

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العزيزي  آشيد  السيد 

طنجة) اكزناية  اشوقرش  حي  (1438

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماآس) (15 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

117))تحت آقم)))1817.

1((I

CEDECOM

TRAGEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

TRAGEP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصفا تجزئة آقم )E4 شقة آقم 1 

ليساسفة البيضاء - 11)1) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(97315

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((114 ف8راير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAGEP
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و اشغال) في اشغال الرصاص البناء)

مختلفة).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 شقة آقم) (E4( الصفا تجزئة آقم)

الداآ) ((1(11 (- البيضاء) ليساسفة 

البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد باحيد عبد املجيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: احمد) الحداوي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  باحيد  السيد 
 74 آقم) (11 زنقة كلميمة) عنوانه)ا))

البيضاء)11)1))البيضاء)املغرب.

السيد الحداوي احمد عنوانه)ا))

سيدي) ايدآ  اوالد  الوآاآقة  دواآ 

 (1(11 سطات) املزامزة  العايدي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد) عبد  باحيد  السيد 
 74 آقم) (11 زنقة كلميمة) عنوانه)ا))

البيضاء)1)1))البيضاء)املغرب

السيد الحداوي احمد عنوانه)ا))

سيدي) ايدآ  اوالد  الوآاآقة  دواآ 

 (1(11 سطات) املزامزة  العايدي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ف8راير)114))تحت آقم)-.

1(3I

FIGENOUV

ARREDA PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGENOUV

شاآع النصر عماآة 16 شقة 3 ديوآ 

السالم ، 51151، مكناس املغرب

ARREDA PROD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1417 

مرجان ) شاآع محمد السادس - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51145

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARREDA PROD

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلبسة و االقمشة.

 1417 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- السادس) محمد  شاآع  (( مرجان)

51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كاسمي آضا):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) آضا  كاسمي  السيد 
محمد) شاآع  (( مرجان) (1417 آقم)

السادس)51151)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) آضا  كاسمي  السيد 
محمد) شاآع  (( مرجان) (1417 آقم)

السادس)51151)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3344.

1(4I

CWA MOROCCO

BEARINGPOINT MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوآي حي كوتيي، 

1161)، الداآ البيضاء املغرب

BEARINGPOINT MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

التوأم، برج الغرب، زاوية شاآع 

الزآقطوني وشاآع املسيرة الخضراء 

- 1111) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6113

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 1))يوليوز) املؤآخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))فيردي)

هوق آيمي بول))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751911.

1(5I

FIGENOUV

F.L.D.M TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGENOUV

 3 شقة) (16 عماآة) النصر  شاآع 

مكناس) (،51151 (، السالم) ديوآ 

املغرب

F.L.D.M TRAVAUX)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

آقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

(- ( تجزئة طه آياض االسماعلية) (15

51151)مكناس املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

51869

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.F.L.D.M TRAVAUX

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال) ( (- ( ( بالتقسيط) العقاقير 

مختلفة واشغال البناء.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( تجزئة طه آياض االسماعلية) (15

51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الكريم) عبد  كرومي  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  كرومي  السيد 

تجزئة طه آياض) (15 آقم) عنوانه)ا))

االسماعلية)51151)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  كرومي  السيد 

تجزئة طه آياض) (15 آقم) عنوانه)ا))

االسماعلية)51151)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3145.

1(6I
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

 STE NEGOCE

 DISTRIBUTION SERVICE

BROTHERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE NEGOCE DISTRIBUTION

SERVICE BROTHERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )189 

حي االروة وآزازات - 45111 وآزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11187

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NEGOCE DISTRIBUTION

.SERVICE BROTHERE

بإيجاز) الشركة  غرض 

 IMPORTATION ET  :

 EXPORTATION MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

.EFFECTUANT

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 45111 (- حي االروة وآزازات) (189(

وآزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 (.511 ( (: العمراوي) فهد  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (.511 ( (: السيد شادي العمراوي)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (511 (: العمراوي) فهد  السيد 
بقيمة)111)دآهم.

 (511 (: العمراوي) السيد شادي 
بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العمراوي  فهد  السيد 
آقم)946)حي الوحدة وآزازات)45111 

وآزازات املغرب.
السيد شادي العمراوي عنوانه)ا))
آقم)946)حي الوحدة وآزازات)45111 

وآزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العمراوي  فهد  السيد 
آقم)946)حي الوحدة وآزازات)45111 

وآزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75.
1(7I

zagora(consulting(sarl

GROUP SAFERSECO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
آقم119  شاآع محمد 

الخامس ، 47911، زاكوآة 
املغرب--------------------

 GROUP SAFERSECO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
تزاآين - 47911 زاكوآة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
3341

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUP SAFERSECO CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تزاآين)-)47911)زاكوآة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: صادق) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صادق  محمد  السيد 

مركز تزاآين)47911)زاكوآة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اوموهو  محمد  السيد 
زاكوآة) (47911 حي املسيرة الخضراء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بزاكوآة))بتاآيخ)7))أكتولر)

1)1))تحت آقم)353.
1(8I

CAB ASSISTANCE

SKMB EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SKMB EXPRESS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) حي 
عمر ابن العاص الطابق الراب  آقم 

36 - 91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
85549

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تم تعيين) 13)شتن8ر) املؤآخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الشعشوعي فاطمة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35179).
1(9I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

CSI PRESTATIONS sarl

إعالن متعدد القراآات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 (3
 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc
CSI(PRESTATIONS(sarl »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: االزهر) 
، الشقة آقم ) ن حي الرياض. - - 

رريبكة املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
6(9

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)9))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد عبد هللا بوقنوف من)

مهامه كمدير مشاآك
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:))
اللو�ضي) الرحمن  عبد  السيد  تعيين 

كمدير وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

القراآات النظامية وتعديلها
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بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

إصالح القوانين

بند آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الشكلية والصالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)817.

131I

socomif(sarl

MAAMOURA INFO SARL

إعالن متعدد القراآات

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عماآة 35 شقة 

آقم ) ، 14115، القنيطرة املغرب

 MAAMOURA INFO SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

)11 معموآة آقم م3 القنيطرة  - - 

القنيطرة  املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

31591

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الحصص:) تفويت  ( آقم) قراآ 

تفويت5111  الذي ينص على مايلي:)

حصة من سهام))الحسيمي الى سعيد)

حصة من) الحسيمي و تفويت5111)

عائشة العالمي الى سعيد الحسيمي.

الشركة:) مسير  تغيير  آقم  قراآ 

الذي ينص على مايلي:)استقلة مسير)

سهام)) ( السيدة) الوحيد  الشركة 

الحسيمي وتعيين مسير جديد السيد)

سعيد الحسيمي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي ينص) (:6 بند آقم بند آقم)

من) حصة  تفويت5111) مايلي:) على 

سهام))الحسيمي الى سعيد الحسيمي)

عائشة) من  حصة  (5111 وتفويت)

العالمي الى سعيد الحسيمي.

الذي ينص) (:13 بند آقم بند آقم)
الشركة) مسير  استقلة  مايلي:) على 
الحسيمي) ( سهام) ( السيدة) الوحيد 
سعيد) السيد  جديد  مسير  وتعيين 

الحسيمي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)798.
131I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE GHOLEIZM TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شاآع االمير موالي عبد هللا ، 
54111، رنيفرة املغرب

 STE GHOLEIZM TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 15 
زنقة بني مكيلد  تعاللين، رنيفرة - 

54111 رنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3517
في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHOLEIZM TRAV SARL
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)-)أعمال مختلفة)-)تجاآة)))).
 15 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- رنيفرة) تعاللين،) ( زنقة بني مكيلد)

54111)رنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (: ( السيد وهابي امين)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد الراجي صالح الدين)):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وهابي امين))عنوانه)ا))آقم)
 54111 15)زنقة بني مكيلد،)رنيفرة)

رنيفرة املغرب.
الدين)) صالح  الراجي  السيد 
املهتدون،) حي  ((6 آقم) عنوانه)ا))

رنيفرة)54111)رنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وهابي امين))عنوانه)ا))آقم)
 54111 15)زنقة بني مكيلد،)رنيفرة)

رنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)78).
13(I

CAB ASSISTANCE

GOMANA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GOMANA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابن 
رلدون زنقة 1) آقم )  - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
119161

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOMANA TRANS

النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال8ري للبضائ .

والدولي) الوطني  ال8ري  -النقل 

أو) اإليجاآ  طريق  عن  (، للبضائ )

لحسابها) (، الجمعية) أو  التمثيل 

الخاص أو لحساب أطراف ثالثة..

ابن) حي  (: عنوان املقر االجتماعي)
 91111  -   ( آقم) ((1 زنقة) رلدون 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: الخياطي) السيد شاكر 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الخياطي عنوانه)ا)) السيد شاكر 
 91111   47 آقم) (1 زنقة) (4 السعادة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

برحو) سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا))حي بوشتى زنقة)46)آقم)6)  

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35133).

133I

CAB ASSISTANCE

ITALTANGERI BUILDINGS
إعالن متعدد القراآات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
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 ITALTANGERI BUILDINGS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

بولفاآ محمد 5 وحي فيكتو هيجو 

مكتب البناء الطابق 5 آقم )3 - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

97687

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اجتماعية) حصة  (6111 تفويت)

من طرف السيد لوكا كريتي لفائدة)

حصة)) جوليو)4111) مافر  السيد 

 1111( ولفائدة السيد لحسن طال )

حصة)ولفائدة السيدة مونية لعزيزي)

)1111)حصة)

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

مايلي:)تعيين السيد مافر جوليو مسير)

للشركة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير شكل الشركة من شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  لشركة  الوحيد 

الحدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آاسمال الشركة

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

مايلي:)تعيين الشركاء

على) ينص  الذي  (:16 آقم) بند 

مايلي:)االمضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34979).

134I

KPM CONSULTING

KAYAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD(LA(RESISTANCE 2EME

 ETAGE(N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA(MAROC

KAYAN TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Bd 96 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 D’Anfa(Etg(N° 09 Appt(N° 91

  Résidence(Le(Printemps(D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477771

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAYAN TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  للغير.

 Bd  96 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 D’Anfa( Etg( N°( 09( Appt( N°( 91

  Résidence(Le(Printemps(D’Anfa

البيضاء) (CASABLANCA. - (1((1

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: منتصر) السرتي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد السرتي عبد املجيد):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السرتي منتصر عنوانه)ا))

قرية) (76 الرقم) (84 الزنقة) (4 جميلة)

الجماعة)1391))البيضاء)املغرب.

املجيد) عبد  السرتي  السيد 

الرقم) (84 الزنقة) (4 عنوانه)ا))جميلة)

البيضاء) ((1391 الجماعة) قرية  (76

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السرتي منتصر عنوانه)ا))

قرية) (76 الرقم) (84 الزنقة) (4 جميلة)

الجماعة)1391))البيضاء)املغرب

املجيد) عبد  السرتي  السيد 

الرقم) (84 الزنقة) (4 عنوانه)ا))جميلة)

البيضاء) ((1391 الجماعة) قرية  (76

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751765.

135I

KPM CONSULTING

CONFISERIE ACHI BON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD(LA(RESISTANCE 2EME

 ETAGE(N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA(MAROC

CONFISERIE ACHI BON شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Bd 96 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 D’Anfa(Etg(N° 09 Appt(N° 91

  Résidence(Le(Printemps(D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477773

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFISERIE ACHI BON

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

انتاج؛شراء؛بي  الحلويات و الشكولة.

 Bd  96 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 D’Anfa( Etg( N°( 09( Appt( N°( 91

  Résidence(Le(Printemps(D’Anfa

البيضاء) (CASABLANCA. - (1((1

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد يوسف اشيبان)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف اشيبان))عنوانه)ا))

ايرميتاج) اقامة املنزه حي الرجاء) (18

1))1))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف اشيبان))عنوانه)ا))

ايرميتاج) اقامة املنزه حي الرجاء) (18

1))1))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751766.

136I
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عمر بلغريب

MENUISIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عمر بلغريب

75 شاآع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 1) ، 31111، 

فاس املغرب

MENUISIGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ أوالد 

يوسف أوالد الطيب فاس - 3)311 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64455

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENUISIGN

مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

نجاآة

-)ديكوآ أو زررفة املنازل و املتاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ أوالد)

 311(3 (- يوسف أوالد الطيب فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: محمدالكدآي) السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمدالكدآي  السيد 

أسفي) الرياض  حي  (15 بلوك) (41

46111)أسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمدالكدآي  السيد 

أسفي) الرياض  حي  (15 بلوك) (41

46111)أسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)/841).

137I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«CHAKI SAKAN«

إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»CHAKI SAKAN« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 39، شاآع 

لال يقوت، الطابق الخامس، الشقة 

D، الداآ البيضاء - -  الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.3(5(11

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد مراد شاكي جمي ) (1-

)111حصة)) الشركة) في  حصصه 

طمعاوي.) هللا  عبد  السيد  لفائدة 
طمعاوي) عبد هللا  السيد  تعيين  ((-

للشركة بعد استقالة) كمسير وحيد 

السيد مراد شاكي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)14-7-6:)الذي ينص على)

مسير) (- الشركاء.) حصص  (- مايلي:)

الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751771.

138I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«MELGHAZ SERVICES«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»MELGHAZ SERVICES« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 314، 

تجزئة القدس، الجديدة - 4111) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

17147

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»MELGHAZ SERVICES«

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املدنية.) الهندسة  (- مختلفة والبناء.)

والصباغة) املعدنية  أشغال  (-

والرصاصة..

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)314،)
 (4111 (- الجديدة) القدس،) تجزئة 

الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم وآي ):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد السالم وآي  عنوانه)ا))

الجديدة)4111))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد السالم وآي  عنوانه)ا))

الجديدة)4111))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5539).

139I

FIDUCIAIRE ISKINE

شركة بم اشغال سارل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ISKINE
 N 4 HAY(HASSANI(KASTOUR ،
45000، OUARZAZATE(MAROC
شركة بم اشغال ساآل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

171) حي الوحدة واآززات - 45111 
واآززات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
11151

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بم اشغال ساآل.

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

171))حي الوحدة واآززات)-)45111 

واآززات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد بن داللة محمد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن داللة محمد عنوانه)ا))

واآززات) الوحدة  حي  ((171 آقم)

45111)واآززات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن داللة محمد عنوانه)ا))

واآززات) الوحدة  حي  ((171 آقم)

45111)واآززات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

141I

بنقدوآ طرانس

بنقدور طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بنقدوآ طرانس

قيساآية بن مرزوق حاآة املدينة 

شاآع الحاج علي اليوسفي املحل 

آقم 14 الطابق الثاني تطوان ، 

93111، تطوان املغرب

بنقدوآ طرانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيساآية 

بن مرزوق حاآة املدينة شاآع الحاج 

علي اليوسفي املحل آقم 14 الطابق 

الثاني تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6985

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (31 في) املؤآخ 

املصادقة على):

سمير الغازي) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

آشيد بنقدوآ بتاآيخ)31)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4811.

141I

بنقدوآ طرانس

نصرو زيد طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

بنقدوآ طرانس

قيساآية بن مرزوق حاآة املدينة 

شاآع الحاج علي اليوسفي املحل 

آقم 14 الطابق الثاني تطوان ، 

93111، تطوان املغرب

نصرو زيد طرانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوقاية س آقم 5)1 تطوان - 

93111 تطوان املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

(6855

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((9 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))عائشة العاللق)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

شتن8ر) ((9 بتاآيخ) عبدون  محمد 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4811.

14(I

CABINET RAMI EXPERTISE

AFRICAN›S DELICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

AFRICAN›S DELICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 137 شاآع 

األمل حي الوفاء ) فاس - 31111 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64431

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICAN’S DELICE

مشرب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

رمسة) من  أقل  به  يعمل  حليبب 

أشخاص)

أقل) على  انتقائي  مطعم  احتواء)

من رمسة عشر شخًصا

وجبات سريعة.

عنوان املقر االجتماعي):)137)شاآع)

 31111 (- فاس) (( الوفاء) حي  األمل 

فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

341)حصة) ( (: السيد باآا محمود)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة طرا دجولو لوآين)):))331 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة لبنى مركزي):))331)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد باآا محمود عنوانه)ا))486 

فاس) طريق صفرو  (4 الوفاء) تجزئة 

31111)فاس املغرب.

لوآين)) دجولو  طرا  السيدة 

عنوانه)ا))464))تجزئة الوفاء)4)طريق)

صفرو فاس)31111)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) مركزي  لبنى  السيدة 

صفرو) طريق  (4 الوفاء) تجزئة  (486

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد باآا محمود عنوانه)ا))486 

فاس) طريق صفرو  (4 الوفاء) تجزئة 

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)))8).

143I

ADFLUM

ADFLUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ADFLUM

 N° 191 BIS(BLOC(A(HAY(GRIOU

 ZOUAGHA(FES ، 30000، FES

MAROC
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ADFLUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 191 

مكرآ بلوك أ حي كريو زواغة فاس 

زواغة 31111  فاس املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

61973

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تقرآ حل) 11)غشت) املؤآخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (ADFLUM

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
مكرآ) (191 آقم) اإلجتماعي  مقرها 

بلوك أ حي كريو زواغة فاس زواغة)

لعدم) نتيجة  املغرب  فاس  ( (31111

القدآة على تحقيق النمو.

و عين:

و) فونتي  ( ( عادل) السيد)ة))

عنوانه)ا)))1199)الحي الجديد زواغة)

31111))فاس املغرب كمصفي) فاس)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)11)غشت)1)1))وفي آقم)191 

مكرآ بلوك أ حي كريو))زواغة))31111 

فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/835).

144I

PRACOFOR SARL

AREA SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRACOFOR SARL

31 ، شاآع القدس ، 61111، وجدة 

املغرب

AREA SHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

األندلس زنقة اليمن آقم 9) - 

61111 وجدة اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35871

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AREA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHOP
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، املنتجات) (، املواد) جمي   تتجير  و 

األدوات واألجهزة املنزلية بالتقسيط
العمليات) كل  (، عامة) ولصفة 
وغير) والعقاآية  والتجاآية  املالية 
أو) مباشرة  بصفة  تتعلق  العقاآية 
تطوير) يمكنها  بالهدف  مباشرة  غير 

الشركة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  (9 آقم) اليمن  زنقة  األندلس 

61111)وجدة اململكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيدة الزهاآي سهام)
حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الزهاآي سهام عنوانه)ا))
  (9 آقم) اليمن  زنقة  األندلس  حي 

61111)وجدة اململكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الزهاآي سهام عنوانه)ا))
  (9 آقم) اليمن  زنقة  األندلس  حي 

61111)وجدة اململكة املغرلية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)451).
145I

FIDUBAC SARL

GHERIS EL OULOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرآ شاآع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة آقم 11 الناضوآ

62000، nador(maroc

GHERIS EL OULOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاآيض ل 146 الناظوآ - 111)6 

الناظوآ  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1867

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHERIS EL OULOUI

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتنوعة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6(111 (- الناظوآ) (146 ل) عاآيض 

الناظوآ))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدالقادآ بوآزيق):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوآزيق) عبدالقادآ  السيد 
الناظوآ) (( عاآيض) حي  عنوانه)ا))

111)6)الناظوآ))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوآزيق) عبدالقادآ  السيد 
الناظوآ) (( عاآيض) حي  عنوانه)ا))

111)6)الناظوآ))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3451.

146I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BK DESINFECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC
BK DESINFECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 44 
شاآع محمد السالوي فاس - 31111 

فاس اململكة املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
6448

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESINFECT
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مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تنظيف املحالت،)املخازن و الشقق)-)

األشغال املختلفة و أشغال البناء.
 44 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شاآع محمد السالوي فاس)-)31111 

فاس اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بقالي فرشاخي):))111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

فرشاخي) بقالي  محمد  السيد 

بوحيرة سايس) تجزئة  (91 عنوانه)ا))

البيضاء) عين  احرازم  سيدي  طريق 

فاس)31111)فاس اململكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

فرشاخي) بقالي  محمد  السيد 

تجزئة بوحيرة سايس) ( (91 عنوانه)ا))

البيضاء) عين  احرازم  سيدي  طريق 

فاس)31111)فاس اململكة املغرلية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)854).

147I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE METRO
AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE METRO AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  آقم 38 

شاآع محمد الخامس الطابق 3 

مكتب 11 إقامة سلمى ) - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
64465

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE METRO AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة.

آقم) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 شاآع محمد الخامس الطابق) (38
 31111  -  ( إقامة سلمى) (11 مكتب)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة جغال سناء):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: السيد الخداآ عبدالفتاح)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة جغال سناء)عنوانه)ا)))8) 
إموزاآ) طريق  النخيل  آياض  تجزئة 

31111)فاس املغرب.
الفتاح) عبد  الخداآ  السيد 
تجزئة آياض النخيل) ((8 ( عنوانه)ا))

طريق إموزاآ)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جغال سناء)عنوانه)ا)))8) 
إموزاآ) طريق  النخيل  آياض  تجزئة 

31111)فاس املغرب
الفتاح) عبد  الخداآ  السيد 
تجزئة آياض النخيل) ((8 ( عنوانه)ا))

طريق إموزاآ)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم))1)/851).
148I

NADOFISC SARL

MOTORACING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADOFISC SARL

شاآع 3 ماآس زنقة قرطبة عماآة 

7 شقة آقم ) الناضوآ ، 111)6، 

الناضوآ املغرب

MOTORACING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العرا�ضي شاآع 3)1 آقم 11 الناظوآ 

- 111)6 الناظوآ املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

11919

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( (MOTORACING

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

 1(3 شاآع) العرا�ضي  حي  اإلجتماعي 

الناظوآ) (6(111 (- الناظوآ) (11 آقم)

نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وحل شركة بصفة نهائية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

العرا�ضي شاآع)3)1)آقم)11)الناظوآ)

- 111)6)الناظوآ املغرب.)

و عين:

املقدم) ( فيصل) ( السيد)ة))

 18 حي اوالد لحسن آقم) وعنوانه)ا))

املغرب) الناظوآ  (6(1(1 الناظوآ)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)15)أكتولر)

1)1))تحت آقم)3391+3391.

149I

EXPERTO

YOU-M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERTO

14 شاآع أبو فاآس املريني حسان 

الرلاط الرلاط، 11111، الرلاط 

املغرب

YOU-M SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31، 

زنقة موالي أحمد لوكيلي ،شقة.8، 

حسانـ  الرلاط . - 1)111 الرلاط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

147117

 11 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YOU-M SARL AU

تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العبوات الصناعية.

عنوان املقر االجتماعي):)31،)زنقة)

موالي أحمد لوكيلي)،شقة.8،)حسان)

ـ)الرلاط).)-)1)111)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: حبيبي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حبيبي  يوسف  السيد 

تجزئة اللة مريم آقم)54)طريق مهدية)

،سال.))11151)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حبيبي  يوسف  السيد 

تجزئة اللة مريم آقم)54)طريق مهدية)

،سال.))11151)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)118179.

151I

global(compta(et(conseils

WAHDA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

global(compta(et(conseils

11,شاآع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

91111، طنجة املغرب

WAHDA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 شاآع 

ابن تومرت اطابق 1 طنجة - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

33791

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 1))شتن8ر) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (WAHDA TRANS

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

تومرت) ابن  شاآع  (11 اإلجتماعي)

طنجة) (91111 (- طنجة) (1 اطابق)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب جيراآي)
 91111 (- طنجة) (7 آقم) (54 زنقة) ((

طنجة املغرب.)

و عين:

الزوجال) محمد  السيد)ة))
آقم) (54 زنقة) (( جيراآي) وعنوانه)ا))

املغرب) طنجة  (91111 طنجة) (7

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5853.

151I

AC FIDUS

KAIBY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

KAIBY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ساحة 

باستوآ تجزئة بويلد باستوآ حي 

املستشفيات    - 1361) الداآ 

البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(131(3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 شتن8ر) (17 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ( (KAIBY ذات الشريك الوحيد)

وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

ساحة باستوآ) (17 مقرها اإلجتماعي)

تجزئة بويلد باستوآ حي املستشفيات))))

- 1361))الداآ البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)التصفية املسبقة للشركة.

وحدد مقر التصفية ب)17)ساحة)
حي) باستوآ  بويلد  تجزئة  باستوآ 
املستشفيات)-)1361))الداآ البيضاء)

املغرب.)
و عين:

اآقيبي) مو�ضى  السيد)ة))
 16 بلوك) مراكش  دآب  وعنوانه)ا))
املحمدية) ((8831 العالية) (45 الرقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
بويلد) تجزئة  باستوآ  ساحة  (17  :

باستوآ حي املستشفيات))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751418.
15(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

INFO CHIPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

INFO CHIPS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 18 
زنقة كابوآ املنجاد  - 31111 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.(1433

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 8))شتن8ر) املؤآخ في)
INFO CHIPS)شركة ذات املسؤولية)
 611.111 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)
18)زنقة كابوآ املنجاد))-)31111)فاس)

املغرب نتيجة ل-)افالس الشركة.

و عين:

كسوس) ( سلوى) السيد)ة))

وعنوانه)ا))اقامة القصر زنقة شكيب)

31111)فاس) ( 8)م ج) اآسالن الشقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 18 وفي آقم) ((1(1 شتن8ر) ((8 بتاآيخ)

فاس) (31111 (- ( زنقة كابوآ املنجاد)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) بفاس  التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/856).

153I

HELP ENTREPRISE

HEALTH 4 YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

HEALTH 4 YOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة آقم 

) آقم 6 حي الوازيس سكوير مكتب 

ب )11 - 1131) أصبح بوآنازيل 

دياآ الوفاء زنقة  ) عماآة 44 آقم )1 

391)1 الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

3(1947

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الحسين) ( )ة)) السيد) تفويت 

7.111)حصة اجتماعية من) رالدي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (7.111 أصل)

)ة))كمال شضيري))بتاآيخ)15)أكتولر)

.(1(1
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تفويت السيد))ة))عصام بومباآك)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.111

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (7.111

أكتولر) (15 بتاآيخ) شضيري  ( كمال)

.(1(1

ابراهيم امغاآ) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (6.111

6.111)حصة لفائدة))السيد))ة))كمال)

شضيري بتاآيخ)15)أكتولر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751665.

154I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

LE CENTRE PSYCHO-

EDUCATIF TAHIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 LE CENTRE PSYCHO-EDUCATIF

TAHIRI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

سومية ، مبنى )8 ، الطابق الراب  ، 

شقة آقم 16 بامليير -  - 1341) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477611

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE PSYCHO-EDUCATIF

. TAHIRI

مرافقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشوآة والتدآيب.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(، الطابق الراب ) (، (8( مبنى) (، سومية)

شقة آقم)16)بامليير)-))-)1341))الداآ)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: حطاط) صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

املدغري) الطاهري  حمزة  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (511   :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة صوفيا حطاط عنوانه)ا))

عين) طريق  قرطاج  زنقة  (14 آقم)

الشقف))31111)فاس املغرب.

املدغري) الطاهري  حمزة  السيد 

عنوانه)ا))آقم)11)زنقة زيز حي القشلة))

53111)ازآو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صوفيا حطاط عنوانه)ا))

عين) طريق  قرطاج  زنقة  (14 آقم)

الشقف))31111)فاس املغرب

املدغري) الطاهري  حمزة  السيد 

عنوانه)ا))آقم)11)زنقة زيز حي القشلة))

35111)ازآو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751598.

155I

ACCOUNTANT FIDUS

5TH AVENUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACCOUNTANT FIDUS

 Rue(de(Bapaume, Etage ,(1

 6, N°31, Quartier(de(la(gare,

 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب

5TH AVENUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد 

املجاتي إقامة األلب الطابق 1 آقم 

8 املعاآيف - 1111)  الداآ البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

441(87

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((119 أكتولر) (31 في) املؤآخ 

املصادقة على):

فاطمة)) ( )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (811 بوهادي)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

أكتولر) (31 سلمى الوكشا�ضي بتاآيخ)

.(119

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751478.

156I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

RAYAN PLANCHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl

1 زنقة العرلية السعودية الطابق 

االول شقة آقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 31111، فاس املغرب

RAYAN PLANCHER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

البسايس جماعة سب  آوا�ضي 

موالي يعقوب فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64477

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYAN PLANCHER

*تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء

*مقاول أعمال أو تشييد متنوعة

*تاجر.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البسايس جماعة سب  آوا�ضي موالي)

يعقوب فاس)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد املحجوب املسنتك):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املسنتك) املحجوب  السيد 

سب ) ( البسايس) دواآ  عنوانه)ا))

 3111 فاس) يعقوب  موالي  آوا�ضي 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املسنتك) املحجوب  السيد 

سب ) ( البسايس) دواآ  عنوانه)ا))

 3111 فاس) يعقوب  موالي  آوا�ضي 

فاس املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)871).

157I

FIDUCIAIRE BILAL

TAHA DENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

TAHA DENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة ب)  

شقة 1 املنصوآ الطابق 1 - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

511(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAHA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DENTAL

غرض الشركة بإيجاز):)بي  لوازم و)

اليات عالج األسنان.

عنوان املقر االجتماعي):)عماآة ب)  

 51111 -  1 املنصوآ الطابق) (1 شقة)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: باشة) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة زينب باشة عنوانه)ا))آقم)

املنصوآ) (3 األحمدية) (4 شقة) (141

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زينب باشة عنوانه)ا))آقم)

املنصوآ) (3 األحمدية) (4 شقة) (141

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3473.

158I

TABERNER MAROC SARL

TABERNER MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TABERNER MAROC SARL

توين سنتر ، ال8رج الغربي ، الدوآ آقم 

8 ، زاوية شاآع زآقطوني واملسيرة ، 

املعاآيف ، الداآ البيضاء, ، 1111)، 

الداآ البيضاء املغرب، 1111)، الداآ 

البيضاء املغرب

TABERNER MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي توين سنتر 

، ال8رج الغربي ، الدوآ آقم 8 ، زاوية 

شاآع زآقطوني واملسيرة  املعاآيف 

1111) الداآ البيضاء ,  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

451175

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((119 شتن8ر) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TABERNER MAROC SARL

إداآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعية) أو  التجاآية  العمليات 

أو) املدنية  للخدمة  الزآاعية  أو 
العسكرية))آجل أعمال التاجر)

االستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)توين سنتر)
8)،)زاوية) ال8رج الغربي)،)الدوآ آقم) (،

املعاآيف) ( واملسيرة) زآقطوني  شاآع 

1111))الداآ البيضاء),))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)119))سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 MANUFACTURAS الشركة)

TABERNER S.A :  75)حصة بقيمة)

1.111)دآهم للحصة).

 RUBEL S.A.S :  (5 الشركة)

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MANUFACTURAS الشركة)

كاآط) عنوانه)ا)) (TABERNER S.A

،)شاآع) مقاطعة فالنسيا) (، دي بابلي)

فالنسيا) (46111 فالنسيا) (، كوماآك)

اسبانيا.

عنوانه)ا))) (RUBEL S.A.S الشركة)

برولانس)) ان  ايكس  تولينجين  شاآع 

13111)ايكس ان برولانس))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 TABERNER CABALLER السيد)
زنقة) (،3 ( عنوانه)ا)) (CARLOS

 46111 اسبانيا) فالنسيا  يومباي،)

فالنسيا اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن8ر)119))تحت آقم)-.

159I

fhm(conseil(sarl

ATRIO MA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

fhm(conseil(sarl

 rue(el(yemen(rsd(la(cote 11

 10 rue(el(yemen(rsd(la(cote،

90000، tanger(maroc

ATRIO MA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 مركز 

انريا شاآع ولي العهد مكتب 16 - 

91111 طنجة املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

84335

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

 (1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف   تم 

أي) دآهم«) (511.111,11« قدآه)

إلى) دآهم«) (511.111,11« من)

((: عن طريق) دآهم«) (1.111.111,11«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5883.

161I

aice compta

LE MERION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

LE MERION  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

عبد القادآ مفتقر الطابق ) آقم 

4 سيدي بليوط  -  1115) الداآ 

البيضاء املغرب.
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تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.394349
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تمت) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))محمد الحريري)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111
أكتولر) (15 بتاآيخ) كريمي  ( الشرقي)

.(1(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)156)75.

161I

juris(capitole

NOTORIETY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

juris(capitole
 angle(bd(Allal(ben(Abdellah(et
 bd(Youssef(ben(Tachfine 4ème

 étg(n° 42 Oujda ، 60000، Oujda
Maroc

NOTORIETY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شاآع 
عالل بن عبد اهللا و شاآع يوسف بن 
تاشفين الطابق ) آقم )) - 61111 

وجدة  املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
(9517

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (1.(51.111«
 1.751.111« إلى) دآهم«) (511.111«

دآهم«)عن طريق):))-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)418).

16(I

آؤية)111)

فيزيون 2100
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

آؤية 111)

تجزئة امغوغة 13 آقم 117 الطابق 

11 طنجة ، 91161، طنجة املغرب

فيزيون 111) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5شاآع 

يوسف بن تاشفين الطابق الثاني 

آقم 3 طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1184(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فيزيون)

.(111

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختليفة للبناء)البنايات.

5شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يوسف بن تاشفين الطابق الثاني آقم)

3)طنجة)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عالء)الدين))موح عنوانه)ا))

الطابق) (117 13)آقم) تجزئة امغوغة)

11)طنجة)91171))طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) موح  ( اسماء) السيدة 

الطابق) (117 13)آقم) تجزئة امغوغة)

11)طنجة)91171)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عالء)الدين))موح عنوانه)ا))

الطابق) (117 13)آقم) تجزئة امغوغة)

11)طنجة)91171))طنجة املغرب

عنوانه)ا)) موح  ( اسماء) السيدة 

الطابق) (117 13)آقم) تجزئة امغوغة)

11)طنجة)91171))طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5144.

163I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société FIBTHD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA

 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES

 Avenue  Med(V(Apprt.145

 N°30 5éme(Etage .Tanger ، 0،

TANGER MAROC

Société FIBTHD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شاآع 

عمر ابن العاص الطابق الثالث آقم 

6) طنجة  - 91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119(47

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société FIBTHD
إجراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دآاسات األلياف الضوئية.
 La( réalisation( ( des( études

.FTTH
9))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
عمر ابن العاص الطابق الثالث آقم)

6))طنجة))-)91111)طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: ( السيد عثمان بودواح)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد عثمان بودواح)
طنجة البالية تجزئة املنظر الجميل)

آقم)63  91111)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد عثمان بودواح)
طنجة البالية تجزئة املنظر الجميل)

آقم)63  91111)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5877.
164I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

NASRI›TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

NASRI›TECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 زنقة 
أ حي التنس طريق مغنية وجدة  - 

61111 وجدة اململكة املغرلية
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35875

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NASRI’TECH
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر آالت)

فالحية
تاجر الكيماويات واألسمدة

تاجر نباتات ولذوآ.
زنقة) (34 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( التنس طريق مغنية وجدة) أ حي 

61111)وجدة اململكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
باهلل) املعتصم  ناصري  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
باهلل) املعتصم  ناصري  السيد 
عنوانه)ا))شاآع الحسن الثاني تجزئة)
بن ميمون زنقة الروضة آقم)4)وجدة)

61111)وجدة اململكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باهلل) املعتصم  ناصري  السيد 
عنوانه)ا))شاآع الحسن الثاني تجزئة)
بن ميمون زنقة الروضة آقم)4)وجدة)

61111)وجدة اململكة املغرلية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)453).

165I

fiduazizi

SMART S S T MAROC

إعالن متعدد القراآات

fiduazizi

شاآع عمر املختاآ حي القدس شاآع 

عمر املختاآ حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

SMART S S T MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

 RUE :وعنوان مقرها االجتماعي

 AABDA(N°04 QUARTIER(KHAT

 RAMLA 01 - - LAAYOUNE

.MAROC

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

3(819

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)7))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسي  نشاط الشركة تمت اضافة)

الى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي:)تقديم ردمات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسي  نشاط الشركة تمت اضافة)

الى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي:)تقديم ردمات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/)59).

166I

LIDRY SALAH AUTO-ENTREPRENEUR

 STE VALANA STUDIOS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIDRY SALAH AUTO-

ENTREPRENEUR

 N440 LOT(LA(LAGUNE

 4EME(TRANCHE ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

 STE VALANA STUDIOS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة في 

الشرفة بالعماآة 5 آقم 17 تجزئة 

تمناآ - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

54(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALANA STUDIOS SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Entrepreneur( où( tenant( une

 agence( de( publicité( sans

.employé

شقة في) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة) (17 آقم) (5 بالعماآة) الشرفة 

تمناآ)-)44111)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: أيوب) جعواني  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أيوب  جعواني  السيد 

 44111  1 ال8رج) تجزئة  (49 آقم)

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أيوب  جعواني  السيد 

 44111  1 ال8رج) تجزئة  (49 آقم)

الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)63).

167I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

SPEED STYLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 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

SPEED STYLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

16 آقم 3 املنطقة  الحرة للتصدير 

بورالف   - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

91155

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((119 دجن8ر) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):
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البقالي) جمال  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (751
751)حصة لفائدة))السيد))ة))بشرى)

حسانو بتاآيخ)15)دجن8ر)119).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

دجن8ر) (13 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

119))تحت آقم)8511.

168I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«FATAIR AL AKHAWAYNE«
إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »FATAIR AL AKHAWAYNE«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

السالم، عماآة 43، مراب آقم )، 

الجديدة - -  الجديدة املعرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

17153

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)9))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
زنقة) (،11 من:) الشركة  مقر  نقل 

(،5 الشقة) الثالث،) الطابق  الحرية،)

السالم،) تجزئة  إلى:) البيضاء) الداآ 

عماآة)43،)مراب آقم))،)الجديدة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

عماآة) مقر الشركة بتجزئة السالم،)

43،)مراب آقم))،)الجديدة كما يمكن)

نقله الى مكان ارر بقراآ من الشريك)

الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5548).

169I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

زيزي أند كو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

زيزي أند كو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 19) شاآع 

أنفا طابق ) - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

46(467

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم تغيير) ((1(1 شتن8ر) (16 املؤآخ في)

تسمية الشركة من)»زيزي أند كو«)إلى)

»زيزي أند برطنرز«).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751831.

171I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«ASSMAK BALADINE«
إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»ASSMAK BALADINE« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مراب 

آقمي 15 و16، تجزئة السالم، إقامة 

أم الرلي ، عماآة 43، الجديدة - - 

الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

17149

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل  تم 
الحرية،) زنقة  (،11« من) للشركة 

الداآ) (،5 الطابق الثالث،)عماآة آقم)

»مراب) الجديد) املقر  إلى  البيضاء«)
آقمي)15)و16،)تجزئة السالم،)إقامة)

أم الرلي ،)عماآة)43،)الجديدة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

و16،) (15 آقم) مراب  الشركة  مقر 

الرلي ،) أم  إقامة  السالم،) تجزئة 

الجديدة كما يمكن نقله) (،43 عماآة)

الى مقر ارر بقراآ من شركاء)الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5549).

171I

STE AYAD CONSULTING SARL

MEHDI LIL TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

MEHDI LIL TAAMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

طايرت آقم 66) الطابق الثالث آقم 

13 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35897

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEHDI LIL TAAMIR

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واالشغال العامة

أعمال االصالح

أشغال الشبكات الكهرلائية.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

66))الطابق الثالث آقم) طايرت آقم)

13 - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: حمداوي) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: بوعزاوي) جمال  ( السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي حمداوي عنوانه)ا))

 66 آقم) (19 حي الحسني النوآ ال8رج)

61111)وجدة املغرب.

السيد))جمال بوعزاوي عنوانه)ا))

دواآ اوالد الناصر اهل أنكاد))61111 

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي حمداوي عنوانه)ا))

 66 آقم) (19 حي الحسني النوآ ال8رج)

61111)وجدة املغرب

السيد))جمال بوعزاوي عنوانه)ا))

دواآ اوالد الناصر اهل أنكاد))61111 

وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم))48).

17(I
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يني موديل

اد ميديا كومينيكاسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

يني موديل

61 شاآع اللة الياقوت تقاط  

مصطفى املعاني آقم 16 الطابق 4, 

مركز آياض, الداآالبيضاء ، 31)1)، 

الداآالبيضاء املغرب

اد ميديا كومينيكاسيون  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61  شاآع 

اللة ياقوت تقاط  مصطفى املعاني 

آقم 16 الطابق 4 مجم  آياض  - 

31)1)  الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475(19

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ميديا كومينيكاسيون).

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت و ردمات تقنية الكترونية

وكالة اشهاآية).

عنوان املقر االجتماعي):)61))شاآع)

اللة ياقوت تقاط  مصطفى املعاني)

(- ( آياض) مجم   (4 الطابق) (16 آقم)

31)1)))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: مستوآ) ( السيد حمزة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مستوآ  ( حمزة) السيد 

عين) (1 شقة) (( عماآة) السالم  دياآ 

السب )1591)))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مستوآ  ( حمزة) السيد 

عين) (1 شقة) (( عماآة) السالم  دياآ 

السب )1591))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

173I

NOUSSAH CONSULTING

محطة الغالي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

محطة الغالي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أآض 

بوفراقش مقاطعة تيفلت أيت واحي 

أيت برولة - 5111) تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7131

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((114 أبريل) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)محطة) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

الغالي.

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
متعددة الخدمات.

أآض) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوفراقش مقاطعة تيفلت أيت واحي)

أيت برولة)-)5111))تيفلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 (.611 ( (: السيد الغالي بوفراقش)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (.411 ( (: السيدة نسرين كريدة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الغالي بوفراقش عنوانه)ا))
 11 آقم) (11 إقامة) الوا�ضي  طريق 

الرلاط)4111))الرلاط املغرب.
نسرين كريدة عنوانه)ا)) السيدة 
الرلاط) مبيال  الشرطة  مجم   (59

4111))الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغالي بوفراقش عنوانه)ا))
 11 آقم) (11 إقامة) الوا�ضي  طريق 

الرلاط)4111))الرلاط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

ماي)114))تحت آقم)141.

174I

ملير ديفير

PALAIS DE BRODERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PALAIS DE BRODERIE
تجزئة ياسمينة، آقم 873 مكرآ، 
ويسالن ، 51111، مكناس املغرب
PALAIS DE BRODERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ياسمينة، آقم 873 مكرآ، ويسالن - 
51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PALAIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DE BRODERIE

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرز،)صناعة االشهاآ،)االستيراد و)

التصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

873)مكرآ،)ويسالن)-) ياسمينة،)آقم)

51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (: السيد ايوب اغبلو)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد رديجة زاهد):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اغبلو  ايوب  السيد 
البساتين) 4،)قطاع باء،) 6،)زنقة) آقم)

51111)مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) زاهد  رديجة  السيد 
البساتين) 4،)قطاع باء،) 6،)زنقة) آقم)

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اغبلو  ايوب  السيد 
البساتين) 4،)قطاع باء،) 6،)زنقة) آقم)

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

15)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)469).

175I
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PRIVILEGE CABINET

 HORTALEZA IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

 HORTALEZA IMMOBILIERE
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة اليمن 
11 الطابق ) آقم 4  - 91111 طنجة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

115413
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HORTALEZA IMMOBILIERE

. SARL
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اليمن)11)الطابق)))آقم)4  - 91111 

طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: عماد) الجميلي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
((: ( القادآ) عبد  الحمامي  السيد 
511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عماد  الجميلي  السيد 
حي بنكيران زنقة)38)آقم)1)  91111 

طنجة))املغرب.

القادآ)) عبد  الحمامي  السيد 

الغرلية)) العوامة  حي  عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عماد  الجميلي  السيد 
حي بنكيران زنقة)38)آقم)1)  91111 

طنجة املغرب

القادآ)) عبد  الحمامي  السيد 

الغرلية)) العوامة  حي  عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)31791).

176I

توغيدآ كوسلتين

سطور نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

توغيدآ كوسلتين

 BD DRISS EL HARTI CITE 846

 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،

CASABLANCA املغرب

سطوآ نيكوص شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي -16

 LOT BANAME LAGRACIEUSE

 ZONE INDUSTRIELLE SIDI

 BERNOUSSI-CASABLANCA

.- 20630 CASABLANCA(MAROC

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.381515

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((119 دجن8ر) (15 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

املأكوالت) من  اطباق  إعداد 

للشركات والخواص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751811.
177I

STE BIG ORIENT

STE BIG ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE BIG ORIENT
 N°(3RUE CHERAA HAY SAADA
 BERKANE، 60300، BERKANE

MAROC
STE BIG ORIENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي س م ف 
115 آقم 188 دزياست بوغريبة 

أكليم  - 61311 بركان املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.53(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ حل) ((1(1 يناير) (31 املؤآخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
BIG ORIENT))مبلغ آأسمالها)51.111 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي س م)
دزياست بوغريبة) (188 آقم) (115 ف)
أكليم))-)61311)بركان املغرب نتيجة)

ل):)انعدام النشاط.
وحدد مقر التصفية ب س م ف)
بوغريبة) دزياست  (188 آقم) (115

أكليم))-)51)63)بركان املغرب.)
و عين:

نصيري) ( اسمهان) السيد)ة))
حي) شراعة  زنقة  ((3 وعنوانه)ا))
املغرب) بركان  (61311 ( السعادة)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف8راير) (13 بتاآيخ) ( ب8ركان) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)55.
178I

INNOVCUBATOR SARL

OUSSID INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL

صندوق بريد 91)) وكالة العيون 

املدينة، 71111، العيون املغرب

OUSSID INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير آقم 18) - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

336(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSSID INVEST

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

التوآيدات املكتبية،)صيانة املعدات)

والكهرلائية) املعلوماتية  واالجهزة 

وأشغال) ردمات  واالليكترونية،)

العامة،) التجاآة  املختلفة،) البناء)

االستيراد والتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) (71111  -  (18 آقم) الخير 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة أد مجوض):))411 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد سعيد اشمير):))411)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
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 (11 ( (: السيد آمضان بوعسرية)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مجوض) أد  فاطمة  السيدة 

حي) ((7 زنقة امكرود آقم) عنوانه)ا))

الوحدة)11 71111)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) اشمير  سعيد  السيد 

تجزئة الخير آقم)18) 71111)العيون)

املغرب.

بوعسرية) آمضان  السيد 

تجزئة) و  بلوك  (918 آقم) عنوانه)ا))

الوحدة)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوعسرية) آمضان  السيد 

تجزئة) و  بلوك  (918 آقم) عنوانه)ا))

الوحدة)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)/611).

179I

omri(compta(sarl(au

STE TARGHLIN TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omri(compta(sarl(au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

STE TARGHLIN TRANS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مغرب الجديد آقم 4 قرب مسجد 

اللة رديجة العرائش - 111)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5417

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TARGHLIN TRANS

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاآج) وفي  املغرب  في  الشركة  من 

عن) نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

الغير:

نقل العاملين لحساب الغير

نقل الركاب محلًيا ودولًيا)؛

والدولي) املحلي  ال8ري  النقل 

للبضائ 

(، االستيراد والتصدير بشكل عام)

قط  غياآ املركبات الصناعية)،)إلخ.

تأجير أي وسيلة نقل.

شراء)ولي  جمي  وسائل النقل

والتوزي ) عام  بشكل  املتاجرة  (-

واالستيراد) والتمثيل  والبي   والشراء)

والتصدير ألي مادة أو بضائ .

العمليات) جمي   عام:) وبشكل 

املتعلقة بغرض الشركة.

وأريًرا القيام دون أي قيد بجمي )

التي من شأنها أن تف�ضي) العمليات 

بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تطوير)

الشركة..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مسجد) قرب  (4 آقم) الجديد  مغرب 

 9(111 (- العرائش) رديجة  اللة 

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (:( السيد يوسف املسعودي)
حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املسعودي)) يوسف  السيد 
اسماعيل) تجزئة  (18 آقم) عنوانه)ا))

العرائش)111)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املسعودي)) يوسف  السيد 
اسماعيل) تجزئة  (18 آقم) عنوانه)ا))

العرائش)111)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاآيخ)11)شتن8ر)

1)1))تحت آقم)577.
181I

توغيدآ كوسلتين

سطور نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

توغيدآ كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 846
 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،
CASABLANCA املغرب

سطوآ نيكوص شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 GROUPE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ATTAKADOUM(GH2 NR 17
 ETAGE 2 SIDI(BERNOUSSI- -

.20630 CASABLANCA(MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
381515

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)15)دجن8ر)119))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 GROUPE ATTAKADOUM«
 GH( NR 17 ETAGE ( SIDI
 BERNOUSSI- - (1631
GASABLANCA MAROC«)إلى)»-16

 LOT BANAME LAGRACIEUSE
 ZONE INDUSTRIELLE SIDI
 BERNOUSSI-CASABLANCA -
.»(1631 CASABLANCA  MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751811.

181I

omri(compta(sarl(au

STE TARGHLIN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

omri(compta(sarl(au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

STE TARGHLIN TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مغرب الجديد آقم 4  قريب مسجد 

اللة رديجة  - 111)9 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

5417

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):

يوسف) )ة)) السيد) تفويت 

املسعودي)111)حصة اجتماعية من)

)ة)) السيد) ( 111)حصة لفائدة) أصل)

الهام بوعودة بتاآيخ)9))شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 11 بتاآيخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)713.

18(I

FIDU.PRO CONSULTING

ABASSI CORPORATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شاآع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 آقم 9)  الداآ البيضاء ، 

1، الداآ البيضاء املغرب
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ABASSI CORPORATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 زنقة 

ابن الونان حي سماآة عين السب  - 

1111  الداآالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477797

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABASSI CORPORATE

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير،)تجاآة.
زنقة) (56 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ابن الونان حي سماآة عين السب )

1111))الداآالبيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد آضوان العبا�ضي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد آضوان العبا�ضي):)111111 

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آضوان العبا�ضي عنوانه)ا))

دواآ الصريمة بوعادل)1111))تاونات))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد آضوان العبا�ضي عنوانه)ا))

دواآ الصريمة بوعادل)1111))تاونات))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

183I

FIDU.PRO CONSULTING

YAN SIN 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شاآع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 آقم 9)  الداآ البيضاء ، 

1، الداآ البيضاء املغرب

 YAN SIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 شاآع 

عمر بن الخيام املنظر الجميل - 

1111 الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476945

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAN ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SIN

غرض الشركة بإيجاز):)التجاآة.

49)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- الجميل) املنظر  الخيام  بن  عمر 

1111)الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد علي آيت الطاهيري):))

511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)

 511 ( (: املوساوي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد علي آيت الطاهيري):)

51111)بقيمة)111)دآهم.

 51111 (: السيد يونس املوساوي)

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد علي آيت الطاهيري)

 1111 الداآالبيضاء) عنوانه)ا))

الداآالبيضاء)املغرب.

السيد يونس املوساوي عنوانه)ا)))

القنيطرة)1111))القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد علي آيت الطاهيري)

 1111 الداآالبيضاء) عنوانه)ا))

الداآالبيضاء)املغرب

السيد يونس املوساوي عنوانه)ا))

القنيطرة)1111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

184I

FIDU.PRO CONSULTING

 DINA BOUZEKRI ALAMI
ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شاآع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 آقم 9)  الداآ البيضاء، 

1، الداآ البيضاء املغرب

 DINA BOUZEKRI ALAMI

ADVISORY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شاآع اميل زوال وزنقة غيتل الطابق 

11 آقم 9) - 1111  الداآالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477811

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DINA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BOUZEKRI ALAMI ADVISORY

مستشاآ) (: غرض الشركة بإيجاز)

االداآة.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع اميل زوال وزنقة غيتل الطابق)
الداآالبيضاء)) ( (1111  -  (9 آقم) (11

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: العلمي) بوزكري  دينا  السيدة 

111)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)

.

(: العلمي) بوزكري  دينا  السيدة 

11111)بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العلمي) بوزكري  دينا  السيدة 

 1111 الداآالبيضاء) عنوانه)ا))

الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي) بوزكري  دينا  السيدة 

 1111 الداآالبيضاء) عنوانه)ا))

الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

185I
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ALLO HISSABAT SARL AU

 TROY MAGIC

COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLO HISSABAT SARL AU

 RUE(MED(ZAFZAF(TR 5 N°11

 SIDI(MOUMEN ، 20640،

CASABLANCA MAROC

 TROY MAGIC

COMMUNICATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعيٌ إقامة 

سلوى العماآة 1 الطابق السفلي 

الشقة ) تيط مليل البيضاء - 

9641) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

469645

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TROY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MAGIC COMMUNICATION

غرض الشركة بإيجاز):)اإلآشاد و)

التسير.

ٌإقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي) الطابق  (1 العماآة) سلوى 

(- البيضاء) مليل  تيط  (( الشقة)

9641))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 331 ( (: حليم) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد غزوآ):))331)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 341 ( (: رياآي) إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصطفى حليم عنوانه)ا))

زنقة) املستقبل  إقامة  مومن  سيدي 

البيضاء) ((1411  39 الرقم) ((6

املغرب.

عنوانه)ا)) غزوآ  محمد  السيد 

 79 الرقم) (16 زنقة) مومن  سيدي 

1411))البيضاء)املغرب.

إبراهيم رياآي عنوانه)ا)) السيد 
 (6 آقم) ((3 عماآة) الهدى  إقامة 

شاآع محمد بوزيان)1651))البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) غزوآ  محمد  السيد 

 79 الرقم) (16 زنقة) مومن  سيدي 

1411))البيضاء)املغرب

إبراهيم رياآي عنوانه)ا)) السيد 
 (6 آقم) ((3 عماآة) الهدى  إقامة 

شاآع محمد بوزيان)1651))البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)1)1))تحت آقم)-.

186I

OJ CONSEIL

LIZA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

OJ CONSEIL

 Angle(Avenue(Zerktouni ,197

 et(Rue(Chellah, B 19, 7ème

 Etage - CASABLANCA ، 20160،

CASABLANCA MAROC

LIZA DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

موليير اقامة ليال - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

347877

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يونيو) (31 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 11.111« أي من) دآهم«) (511.111«

عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)1)1))تحت آقم)458)74.

187I

OJ CONSEIL

LIZA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفض آأسمال الشركة

OJ CONSEIL

 Angle(Avenue(Zerktouni ,197

 et(Rue(Chellah, B 19, 7ème

 Etage - CASABLANCA ، 20160،

CASABLANCA MAROC

LIZA DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

موليير اقامة ليال - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب.

رفض آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

347877

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يونيو) (31 في) املؤآخ 

رفض آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)

»119.111)دآهم«)أي من)»511.111 

عن) دآهم«) (391.111« إلى) دآهم«)

طريق):)تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)1)1))تحت آقم)458)74.

188I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

بسمة إيمو
إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC

 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

بسمة إيمو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

عين ملول شاآع أحمد أمزيان آقم 

8) - - تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

(1573

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)31)يناير)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)118)3111:)الذي ينص)

على مايلي:)تفويت حصص اجتماعية

قراآ آقم)118)3111:)الذي ينص)

وحيد) مسير  إستقالة  مايلي:) على 

وتعيين مسير وحيد جديد

قراآ آقم)118)3111:)الذي ينص)

على مايلي:)تحيين القانون األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 آقم) بند 

الخليل) ابن  حسن  السيد  مايلي:)

محمد) السيد  دآهم.) (80.000،00

شيكري)20.000،0)دآهم

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد حسن ابن الخليل)811)حصة)

شيكري) محمد  السيد  اجتماعية.)

11))حصة اجتماعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف8راير) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

118))تحت آقم)351.

189I
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HORICOM

SOCIETE MED DENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE MED DENTAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

57 الوفاق سيدي سعيد - 51111 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6533

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

شركة) (SOCIETE MED DENTAL

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) دآهم  (11.111 آأسمالها)

الوفاق) (57 مقرها اإلجتماعي تجزئة)

مكناس) (51111 (- سعيد) سيدي 

املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:

السيد)ة))اعلى))أحمد و عنوانه)ا))

سعيد) سيدي  الوفاق  (57 تجزئة)

)ة)) 51111)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((1(1 شتن8ر) (31 بتاآيخ)

 51111 (- الوفاق سيدي سعيد) (57

مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

19)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)588.

191I

FLASH ECONOMIE

BRASSERIE BAVAROISE
إعالن متعدد القراآات

BRASSERIE BAVAROISE

براسري بفرواز

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها:1.111.111 دآهم

مقرها اإلجتماعي:املحمدية آياض 

السالم الطابق 1 بلوك ا آقم 48

 RC: N °21045-TP: 39575375-IF:

 1113191(-CNSS N°:1484511-

ICE:1115(6341111146

قرآ الجم  العام لشركة براسري)

 15/19/(1(1 بتاآيخ) املؤآخ  بفرواز 

ما يلي:)

مدتها) الثانية  للمرة  تعيين  إعادة 

و) صلحي  عثمان  سنوات،السيد  (3

للشركة) كمسيرين  اآنوكس  فابريس 

بها) املعترف  الصالحيات  ،بجمي  

الشركات) قانون  بموجب  لهم 

أجوآهم) تحديد  التجاآية،سيتم 

ذمة كاملة و نهائية غير) الحقا وإبراء)

إلداآتهم) للمسيرين  لإللغاء) قابلة 

إلى) ((1(1 يناير) (11 رالل الفترة من)

15)شتن8ر)1)1) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) باملحمدية  اإلبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3)13

191I

MOGADOR GESTION

TIGMIGOLF MOGADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

TIGMIGOLF MOGADOR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول آقم 41 حي ديابات الصويرة - 

44111 الصويرة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

3371

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((118 يوليوز) (16 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 TIGMIGOLF ذات الشريك الوحيد)

آأسمالها) مبلغ  ( (MOGADOR

مقرها) وعنوان  دآهم  (51.111

حي) (41 اإلجتماعي الطابق االول آقم)

الصويرة) (44111 (- ديابات الصويرة)

تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

سنة) تأسيسها  منذ  اآلاح  الشركة 

.(114

الطابق) ب  التصفية  مقر  وحدد 

(- 41)حي ديابات الصويرة) االول آقم)

44111)الصويرة املغرب.)

وعين:

 HERVE ALFRED السيد)ة))

عنوانه)ا)) و  (GILBERT  LEGER

ديابات) حي  (41 آقم) االول  الطابق 

املغرب) الصويرة  (44111 الصويرة)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) بالصويرة  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/44).

19(I

MOGADOR GESTION

RJ CONFORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

RJ CONFORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3 

دآب جبالة شاآع الناصر الصويرة - 

44111 الصويرة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

(1(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((118 ماي) (16 في) املؤآخ 

 RJ املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

CONFORT))مبلغ آأسمالها)1.111) 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

3)دآب جبالة شاآع الناصر الصويرة)-)

44111)الصويرة املغرب نتيجة ل):)لم)

تخقق الشركة اآلاحا منذ تاسيسها.

 3 آقم) ب  التصفية  مقر  وحدد 

(- دآب جبالة شاآع الناصر الصويرة)

44111)الصويرة املغرب.)

وعين:

 RENE MARIUS السيد)ة))

عنوانه)ا)) و  ( (GABRIEL  JANEZ

الناصر)) شاآع  جبالة  دآب  (3 آقم)

44111)الصويرة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/45).

193I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

HTLM  CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

HTLM  CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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و عنوان مقرها االجتماعي 5 آقم 4 

حي سب  عيون تجزئة بنيس زهوآ ) 

فاس - 31111 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

61(71

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)5))شتن8ر)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)9)7).

194I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

HTLM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

HTLM CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 آقم 4 

حي سب  عيون تجزئة بنيس زهوآ ) 

فاس - 31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

61(71

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((5 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الفزقي) ( محمد) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

عبد اإلله))العمراني بتاآيخ)5))شتن8ر)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)9)7).

195I

M&M(TRANS(MONEY(SARL(AU

M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

M&M(TRANS(MONEY(SARL(AU

 JARDINS DE LA PALMERAIE A3

 B(BIS 20 ENNAKHIL ، 40000،

MARRAKECH MAROC

M  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 JARDINS وعنوان مقرها اإلجتماعي

 DE(LA(PALMERAIE(A3 B

 BIS 20 ENNAKHIL  - 40000

.MARRAKECH MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

65(15

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ((1(1 ماي) ((( في) املؤآخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

LAGRA MOHAMED)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

آقم) تحت  ((1(1 يوليوز) (17

.417111(1119154

196I

WW IMMO SARL AU

WW IMMO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

WW IMMO SARL AU

 JNANATE CIRCUIT DE LA

 PALMERAIE(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

WW IMMO SARL   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 CIRCUIT DE LA PALMERAIE
 JNANATE(ENNAKHIL - 40000

.MARRAKECH MAROC
تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
15341

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  ((1(1 ماي) ((1 في) املؤآخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
LAGRA MOHAMED)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 
آقم) تحت  ((1(1 يوليوز) (17

.417111(1119157
197I

MOGADOR GESTION

CHIADMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
CHIADMA TRAVAUX  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ايت 
باآا جماعة الكدادآة الصويرة - 

44111 الصويرة املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
3163

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ حل) ((119 يونيو) ((7 املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (CHIADMA TRAVAUX
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
باآا) ايت  دواآ  اإلجتماعي  مقرها 
 44111 (- جماعة الكدادآة الصويرة)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  الصويرة 

تحقيق اآلاح تبعا لعدم قدآة الشركة)

على املنافسة..

وحدد مقر التصفية ب دواآ ايت)

(- الصويرة) الكدادآة  جماعة  باآا 

44111)الصويرة املغرب.)

و عين:

رالد) واحمان  السيد)ة))

حي ايت احماد الحنشان) وعنوانه)ا))

الصويرة) (44111 الصويرة) اقليم 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) بالصويرة  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/47).

198I

MOATACIM(&(MONTACIR(TOURS

 MOATACIM & MONTACIR

TOURS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 MOATACIM & MONTACIR

TOURS

 JARDINS DE LA PALMERAIE

 D4A12 ETAGE 2 ENNAKHIL ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MOATACIM & MONTACIR

TOURS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 JARDINS وعنوان مقرها اإلجتماعي

 DE LA PALMERAIE D4A1(

 ETAGE 2 ENNAKHIL  - 40000

.MARRAKECH MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

6((67

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ((1(1 ماي) ((1 في) املؤآخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

LAGRA MOHAMED)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

آقم) تحت  ((1(1 يوليوز) (17

.417111(1119155

199I

aice compta

GO BIG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

GO BIG  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاتي اقامة االلب الطابق 

1 الرقم 8 املعاآيف  - 1331) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4766(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BIG

تجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيراد وتصدير كافة األصناف.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) االلب  اقامة  املجاتي  احمد 

 (1331 (- املعاآيف) (8 الرقم) (1

الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( كويحيا) الرحيم  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كويحيا)) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))عين الشفاء)))زنقة)41)آقم)

17 1541))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

كويحيا)) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))عين الشفاء)))زنقة)41)آقم)

17 1541))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751785.

(11I

rim(fidus

BENJAAFAR NEGOCE

تأسيس شركة املساهمة

rim(fidus

 cc(sidi(belyoute(mohamed(etg 1

 casablanca(casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

BENJAAFAR NEGOCE  »شركة 

املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 31 زنقة 

كمال محمد، ط 1، املركز التجاآي 

سيدي بليوط، البيضاء املغرب، 

CASABLANCA (1111 املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«

آقم التقييد في السجل التجاآي 

415965

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((118 ماي) (18

األسا�ضي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENJAAFAR NEGOCE

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

موسيقية،) فرقة  آئيس  البناء) في 

التصدير و اإلستراد،)التجاآة.

زنقة) (31 (: عنوان املقر االجتماعي)

املركز التجاآي) (،1 ط) كمال محمد،)

املغرب) البيضاء) بليوط،) سيدي 

CASABLANCA (1111)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)املغرب سنة.

 111.111 ويبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،

مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد أمين بن جعفر)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: جعفر) بن  أمين  السيد 

بقيمة)111)دآهم.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

جعفر) بن  أمين  السيد 

 BD LA عنوانه)ا)) املسير  بصفته)ا))

 RESISTANCE RESI DYAR 7 IMM

 1 ETG 6 APT (6 CASA (1111

املغرب املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا) جعفر) بن  أمين  السيد 

 BD LA عنوانه)ا)) املسير  بصفته 

 RESISTANCE RESI DYAR 7 IMM

 1 ETG 6 APT (6 CASA (1111

املغرب املغرب

األسا�ضي) النظام  مقتضيات 

توزي ) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األآلاح):

النظام االسا�ضي آقم)31.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

أمين بن جعفر.

بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

ماي)118))تحت آقم)-.

(11I

MOGADOR GESTION

MOTO-GADOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

MOTO-GADOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )79 

تجزئة ازلف زنقة الداآ البيضاء  

الصويرة 44111 الصويرة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

3547

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):
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عاشوآ حجاج) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

511)حصة لفائدة))السيد))ة))عادل)

بوقشو بتاآيخ)16)يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/49).

(1(I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

أ. أ. ط. بيطون ش.م.م.

إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC

 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

أ. أ. ط. بيطون ش.م.م. »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 

يوسف ابن تاشفين آقم 18 - 

93111 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

7153

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الذي) (:1419(1(1 آقم) قراآ 

الحصص) تفويت  مايلي:) على  ينص 

اإلجتماعية

قراآ آقم)1)1)1419:)الذي ينص)

على مايلي:)تحيين القانون األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 آقم) بند 

(: السيد محمد األمين املوفق) مايلي:)

عبد) السيد  دآهم.) (9.512.900،00

دآهم.) (695.900،00 (: الغني لعركات)

السيد عمر اإلدآي�ضي):)700.600،00 

(: اإلدآي�ضي) ياسين  السيد  دآهم.)

700.600،00)دآهم.

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد محمد األمين املوفق):)9)95.1 

(: لعركات) الغني  عبد  السيد  حصة.)

السيد عمر اإلدآي�ضي) حصة.) (6.959

ياسين) السيد  حصة.) (7.116  :

اإلدآي�ضي):)7.116)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))شتن8ر) بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت آقم)4613.

(13I

MOGADOR GESTION

LE CACTUS BLEU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

LE CACTUS BLEU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

آكراكة حي باب دكالة  الصويرة 

44111 الصويرة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

1355

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((1(1 يونيو) (15 املؤآخ في)

 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( (CACTUS BLEU

مقرها) وعنوان  دآهم  (31.111

زنقة آكراكة حي باب) (11 اإلجتماعي)

الصويرة) (44111 الصويرة) ( دكالة)

أية) عدم تحقيق  (: نتيجة ل) املغرب 

أآلاح بسبب جائحة كوفيد19-.

زنقة) (11 و حدد مقر التصفية ب)

الصويرة) ( دكالة) باب  حي  آكراكة 

44111)الصويرة املغرب.)

و عين:
و) برونش  ( ماآتين) السيد)ة))
باب) حي  آكراكة  زنقة  (11 عنوانه)ا))
املغرب) الصويرة  (44111 دكالة)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 
أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/55).

(14I

FLASH ECONOMIE

BANANA PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BANANA PROD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

اللة الياقوت الطابق 4 آقم 16 
-مركز آياض - 1111) الداآ البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
476375

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BANANA PROD

-تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فعاليات فنية وثقافية

التحرير) أعمال  بكافة  -القيام 
والطباعة واإلنتاج السمعي البصري

-)اإلعالن واالتصال

-الصحافة.

61)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 16 آقم) (4 الطابق) الياقوت  اللة 

1111))الداآ البيضاء)) -مركز آياض)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: عزيزي) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عزيزي  فيصل  السيد 
 7 آقم) (15 زنقة) داود  محمد  شاآع 

93111)تطوان املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عزيزي  فيصل  السيد 
 7 آقم) (15 زنقة) داود  محمد  شاآع 

93111)تطوان املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)476375.

(15I

MOGADOR GESTION

ELMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

ELMES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة آقم 

16 عماآة 73 الطابق الثاني الصويرة 

الجديدة الصويرة 44111 الصويرة 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

(113

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((119 شتن8ر) (19 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ( (ELMES ذات الشريك الوحيد)

وعنوان) دآهم  (41.111 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي شقة آقم)16)عماآة)

الطابق الثاني الصويرة الجديدة) (73

املغرب) الصويرة  (44111 الصويرة)

تبعا) اآلاح  تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

لعدم قدآة الشركة على املنافسة..

و حدد مقر التصفية ب شقة آقم)

16)عماآة)73)الطابق الثاني الصويرة)

الصويرة) (44111 الجديدة الصويرة)

املغرب.)

وعين:

ايت ابراهيم) ( الحسين) السيد)ة))

و عنوانه)ا))تجزئة الريخان آقم)118 

الصويرة) (44111 الصويرة) الغزوة 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) بالصويرة  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/58).

(16I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

BAYT AL ISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

BAYT AL ISTITMAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4، زنقة 

واد صفاقس ، تجزئة النصر، طريق 
الرلاط - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

35141
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):
املغيث) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
بنصديق)1.111)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))
أمينة الدآية بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34776).
(17I

MOGADOR GESTION

INVESTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
INVESTAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )5) 

تجزئة الرونق الصويرة 44111 
الصويرة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

(141
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ حل) ((1(1 يونيو) (1( املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (INVESTAL الوحيد) الشريك 
وعنوان) دآهم  (11.111 آأسمالها)
تجزئة) ((5( آقم) اإلجتماعي  مقرها 

الصويرة) (44111 الصويرة) الرونق 

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق أآلاح)

بسبب جائحة كوفيد19-.

 (5( وحدد مقر التصفية ب آقم)

  44111 الصويرة) ( الرونق) تجزئة 

الصويرة املغرب.)

وعين:

بياتريس)) مادلين  اني  السيد)ة))

تجزئة) ((5( آقم) وعنوانه)ا)) لوكي 

الصويرة) ( (44111 الصويرة) الرونق 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/57).

(18I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

BAYT AL ISTITMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

BAYT AL ISTITMAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4، زنقة 

واد صفاقس ، تجزئة النصر، طريق 

الرلاط - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

35141

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 8))شتن8ر) املؤآخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))الدآية)

أمينة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34776).

(19I

HORICOM

SOCIETE EDIMOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE EDIMOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنتزه قطعة 1 بلوك ) آقم 133 

مجاط - 51111 مكناس املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

36191

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 شتن8ر) ((( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»911.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (1.111.111« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم))338.

(11I

ادكو كونسيل

ELITE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 1551)، الداآ البيضاء 

املغرب

ELITE SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 

شاآع املقاومة طابق 6 - 1151) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476133

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES

الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والبستنة.

 197 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (1151  -  6 طابق) املقاومة  شاآع 

الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: األآقم) سميرة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عبدالناصر الحموني):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) األآقم  سميرة  السيدة 
آقم) (4 بلوك) ت  عماآة  بانوآاما 

 (1(61 ال8رنو�ضي) (( شطر) ((1

الداآالبيضاء)املغرب.

الحموني) عبدالناصر  السيد 

 (1331 عكا) شهداء) حي  عنوانه)ا))

طاطا املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) األآقم  سميرة  السيدة 
آقم) (4 بلوك) ت  عماآة  بانوآاما 

 (1(61 ال8رنو�ضي) (( شطر) ((1

الداآالبيضاء)املغرب

الحموني) عبدالناصر  السيد 

 (1331 عكا) شهداء) حي  عنوانه)ا))

طاطا املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751116.

(11I

HORICOM

SOCIETE EDIMOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE EDIMOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 5.7 

شاآع بئر أنزآان طريق الحاجب - 

51111 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

36191

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))))شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طريق) أنزآان  بئر  شاآع  (5.7 »كم)

مكناس املغرب«) (51111 (- الحاجب)

 ( بلوك) (1 املنتزه قطعة) »تجزئة  إلى)

مكناس)) (51111 (- مجاط) (133 آقم)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم))338.

(1(I

MCG

سولين إكسبلوطاسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

سولين إكسبلوطاسيون  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بانليو تريبي 

كيش، بن حادجاآ، داآ هانا، تافراطا 

- 41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

61133

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تم تعيين) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كوماآيز ماآي جيان فرانسواز كمسير)

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

16)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116367.

(13I

MOGADOR GESTION

TOP QUAD

إعالن متعدد القراآات

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

TOP QUAD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: دواآ ايت 

حامد مركز اوناغة  الصويرة 44111 

الصويرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

3739

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)119)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)تفويت)11)حصص من السيد)

PELISSIER HERMITE YVES)الحمل)

 N111(74V آقم) التعريف  لبطاقة 

ROCHE JULES JEAN-(لفائدة السيد

CAMILLE ANTOINE)الحامل لجواز)

  19KL91133(السفر آقم

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

مايلي:)تفويت)11)حصص من السيد)

PELISSIER HERMITE YVES)الحمل)

 N111(74V آقم) التعريف  لبطاقة 

 CHARRIER السيد) لفائدة 

السفر) لجواز  الحامل  (VALENTIN
  19AL8(191((آقم

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

 PELISSIER السيد) تسمية  مايلي:)

السيد) (,HERMITE YVES

السيد) و  (CHARRIER VALENTIN

 ROCHE JULES JEAN-CAMILLE

ANTOINE)مسيرين للشركة)

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

الى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص

على) ينص  الذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/56).

(14I



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15640

MOGADOR GESTION

COLLIOT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

COLLIOT MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 41) 

تجزئة الرونق الصويرة - 44111 

الصويرة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(317

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 1))ف8راير) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

COLLIOT MAROC))مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

تجزئة الرونق) ((41 اإلجتماعي شقة)

الصويرة املغرب) (44111 (- الصويرة)

نتيجة ل):)عدم تحقيق اية اآلاح منذ)

تاسيسها سنة))11)..

وحدد مقر التصفية ب شقة)41) 

 44111 (- الصويرة) الرونق  تجزئة 

الصويرة املغرب.)

وعين:

 COLLIOT  PIERRE السيد)ة))

عنوانه)ا)) و  (JACQUES ETIENNE
تجزئة املستقبل الصويرة) (1(( آقم)

44111)الصويرة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/46).

(15I

ادكو كونسيل

SIBLINGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 1551)، الداآ البيضاء 

املغرب

SIBLINGS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17) إقامة 

الفتح شاآع إبراهيم الروداني - 

41)1) الداآالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

411467

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))أنس))املنصوآي)

511)حصة اجتماعية من أصل)511 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الهادي))

حموكة بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))أحمد املنصوآي)

511)حصة اجتماعية من أصل)511 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الهادي))

حموكة بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751487.

(16I

ECSSA

إكسا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ECSSA

 Les(Jardins(d›Agadir(Immeuble

 13 Appt. 2 (3ème(étage( GH3

 Première(Tranche، 80000،

AGADIR MAROC

إكسا شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املجم  

السكني حدائق أكادير)الشطر 

األول), املتجرين 54 و55 الطابق 

األآ�ضي عماآة 3  شاآع تمبوكتو 

81111 أكادير اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

44637

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إكسا.

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى و مطعم.

املجم ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السكني حدائق أكادير)الشطر األول),)

األآ�ضي) الطابق  و55) (54 املتجرين)

 81111 تمبوكتو) شاآع  ( (3 عماآة)

أكادير اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد سمير الرا�ضي):))111)حصة)

بقيمة)511)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الرا�ضي  سمير  السيد 

آقم) شقة  (13 عماآة) أكادير  حدائق 

أكادير) (81111 ( األول)) )الشطر  ((

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسين الرا�ضي عنوانه)ا))

 ( 13)شقة آقم) حدائق أكادير عماآة)

)الشطر األول)))81111)أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) ( التجاآية باكادير)

1)1))تحت آقم)96653.

(17I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TRALUMEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

TRALUMEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

اليوسفية، اقامة اليسر، محل آقم 

16 - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

61891

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يونيو) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

فريد جمعون) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.111

يونيو) (16 بتاآيخ) كرموني  محمد 

.(1(1

جمعون) أنواآ  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.111

يونيو) (16 بتاآيخ) كرموني  محمد 

.(1(1

جمعون) أنواآ  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.111

آشيدة البقالي كرامي بتاآيخ)16)يونيو)

.(1(1
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35144).

(18I

شركة ابهوش للخدمات

NAJI ROAD TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شاآع مكة عماآة الصالحي الطابق 

االول آقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب

NAJI ROAD TRANSPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق آقم 638D  - 70000 العيون 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

3(713

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)1)1))تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))مخزن)

مليكة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/558).

(19I

FLASH ECONOMIE

ASSET DIGITAL NETWORK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

شركة

 ASSET DIGITAL NETWORK

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد

تصفية و حل الشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الشريك) قرآ  ((1(1/19/11 بتاآيخ)

 ASSET DIGITAL ( لشركة) الوحيد 

املسؤولية) ذات  NETWORKشركة 

املحدودة بالشريك الوحيد آأسمالها)

مقرها االجتماعي) ( دآهم) (51111.11

)9)الداآ) 65))شاآع الزآقطوني آقم)

البيضاء)ما يلي:

-)تصفية و حل))الشركة.

اتيان) فريدآيك  السيد  تعيين  (-

دوموآيل) ديشومب  دولومبير  ماآي 

آقم) اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

BE68131B))و الساكن ب)9)1)زنقة)

آقم) شقة  (( الطابق) ويدير  لحسن 

كمصفي) البيضاء) الداآ  بنجدية  (5

للشركة.

بمقر) التصفية  مقر  تحديد  (-

عنوان الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ((1(1/11/1( بتاآيخ) البيضاء)

آقم)748313. 

((1I

FINCOSA MARRAKECH

BOUALAM TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شاآع عبد الكريم الخطابي اقامة 

آقية عماآة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 

املغرب

BOUALAM TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

111 دآب املحاآمي سيب  - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

1(959

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (BOUALAM TRAVAUX

وعنوان) دآهم  (441.111 آأسمالها)

دآب) (111 آقم) اإلجتماعي  مقرها 

مراكش) (41111 (- سيب ) املحاآمي 

املغرب نتيجة ل):)انعدام النشاط.

 111 وحدد مقر التصفية ب آقم)

دآب املحاآمي سيب )-)41111)مراكش)

املغرب.)

وعين:

و) بوعالم  ( حسن) السيد)ة))

عنوانه)ا)))))65)دآب املشاوآي سيب ))

)ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)115676.

((1I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TRALUMEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

TRALUMEX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

اليوسفية، اقامة اليسر، محل آقم 

16 - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

61891

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يونيو) (16 املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كرموني))محمد كمسير آرر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35144).

(((I

FINCOSA MARRAKECH

NOR ETUDE TECHNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شاآع عبد الكريم الخطابي اقامة 

آقية عماآة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 

املغرب

NOR ETUDE TECHNIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 11 

جناح G1 املركب الحضري املسيرة 

1 - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

9485

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)دجن8ر) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (NOR ETUDE TECHNIQUE

وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

 G1 جناح) (11 مقرها اإلجتماعي آقم)

 41111 - 1 املركب الحضري املسيرة)

انعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

  11 التصفية ب آقم) وحدد مقر 

املسيرة) الحضري  املركب  (G1 جناح)

1 - 41111)مراكش املغرب.)
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و عين:

الكوت) ( عبداللطيف) السيد)ة))

 (11 آقم) د  (( املسيرة) وعنوانه)ا))

)ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف8راير) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم))47)11.

((3I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TRALUMEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

TRALUMEX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

اليوسفية، اقامة اليسر، محل آقم 

16 - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

61891

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يونيو) (16 املؤآخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))البقالي)

كرامي آشيدة كمسير آرر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35144).

((4I

rim(fidus

FRINDEL S.A.R.L

شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

rim(fidus

 cc(sidi(belyoute(mohamed(etg 1

 casablanca(casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

FRINDEL S.A.R.L شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي االجتماعي 

بالبيضاء )1 زنقة ال سوم بالبيضاء 

1111) بالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((111 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

»شركة ذات) إلى) املساهمة«) »شركة 

املسؤولية املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن8ر)111))تحت آقم)159)18.

((5I

FINCOSA MARRAKECH

MABEP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شاآع عبد الكريم الخطابي اقامة 

آقية عماآة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 

املغرب

MABEP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم )1 

تاآكة طريق سويهلة  - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(3(15

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((119 دجن8ر) (31 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
ذات الشريك الوحيد)MABEP))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي كلم))1)تاآكة طريق)
املغرب) مراكش  (41111 (- ( سويهلة)

نتيجة ل):)انعدام النشاط.
كلم) ب  التصفية  مقر  وحدد 
 41111 (- ( تاآكة طريق سويهلة) (1(

مراكش املغرب.)
وعين:

و) ( العقاد) ( ( عادل) ( السيد)ة))
املرابطين) العقاد  ضيعة  عنوانه)ا))
)ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف8راير) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)474)11.

((6I

MCG

إكسبلواطاسيون ديفولوبمنت 
لي رياض دي سوالي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إكسبلواطاسيون ديفولولمنت 
لي آياض دي سوالي  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عالل الفا�ضي عماآة )1، شقة آقم 
5، سين - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117531

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لي) ديفولولمنت  إكسبلواطاسيون 

آياض دي سوالي).

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروسة و منازل اإليواء.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شقة آقم) (،1( عالل الفا�ضي عماآة)

5،)سين)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 51 ( (: بيشون) كوآين  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 51 ( (: السيد جون ماآك آونودي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كوآين بيشون عنوانه)ا))

 87111 ( ( ( ( زنقة كوستاف نادود) ((8

ليموجي فرنسا.

آونودي) ماآك  جون  السيد 

عنوانه)ا))35)زنقة كاآيبالدي)87111 

ليموجي فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوآين بيشون عنوانه)ا))

 87111 ( ( ( ( زنقة كوستاف نادود) ((8

ليموجي فرنسا

آونودي) ماآك  جون  السيد 

عنوانه)ا))35)زنقة كاآيبالدي)87111 

ليموجي فرنسا
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116585.
((7I

FLASH ECONOMIE

 RAHMOUNI IDRISSI
 PROMOTIONS

INVESTISSEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 RAHMOUNI IDRISSI
 PROMOTIONS

INVESTISSEMENTS
 شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها:4.111.111 دآهم
مقرها اإلجتماعي: شاآع الحزام 

الكبير إقامة املوحدين عماآة عبد 
املومن 1 محل آقم 4 ش.م -  الداآ 

البيضاء  
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

115843
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في الداآ)
 (117 يوليوز) (1( بتاآيخ) البيضاء)
قرآ مسير الشركة السيد الرحموني)

اإلدآي�ضي عبد الحفيظ ما يلي:
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة) (-
إلى العنوان التالي:)شاآع الحزام الكبير)
إقامة املوحدين عماآة عبد املومن)1 

محل آقم)4)ش.م الداآ البيضاء
النظام) من  (4 الفصل) تعديل  (-

األسا�ضي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

يوليوز)1)1))تحت آقم)7)7411.
((8I

MOGADOR GESTION

M.R. BOUSSAIDA

إعالن متعدد القراآات

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

M.R. BOUSSAIDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الزاوية 1، آقم 33) الحنشان اقليم   

الصويرة 44111 الصويرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

3(79

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)17)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

بي  مجموع الحصص ملالكتها) مايلي:)

السيدة لبنى بوتيبة الحاملة لبطاقة)

  S471(59 آقم) الوطنية  التعريف 

لفائدة السيد عبد العاطي بوسيدة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.N(81446(آقم

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

بي  مجموع الحصص ملالكها السيدة)

لبطاقة) الحامل  بوسيدة  حسن 

  N353113 آقم) الوطنية  التعريف 

لفائدة السيد عبد العاطي بوسيدة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.N(81446(آقم

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة))ذات)

الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الحصص

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/61).

((9I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

2SS FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

SS FASHION) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

املجد آقم 616 - طنجة - 91161 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

47(15361

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (SS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FASHION

املالبس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملنسوجات

رياطة مصممة رصيصا

بي  املالبس الجاهزة.

قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 91161 (- طنجة) (- (616 آقم) املجد 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن الري�ضي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: الوهابى) إلياس  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن الري�ضي عنوانه)ا))8 

شاآع)7))آوزا)1)دوآ)4)طنجة)91161  

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الوهابى  إلياس  السيد 

عراش دواآ مسانوة ش عياشا ج)/)بني)

عروس كلي موالي عبد السالم بالس)

الآاش)91161))طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الري�ضي عنوانه)ا))8 

شاآع)7))آوزا)1)دوآ)4)طنجة)91161  

طنجة املغرب

عنوانه)ا)) الوهابى  إلياس  السيد 

عراش دواآ مسانوة ش عياشا ج)/)بني)

عروس كلي موالي عبد السالم بالس)

الآاش)91161))طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

.M11(1(1351(((1)1))تحت آقم

(31I

MCG

جي أس أسوسيي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

جي أس أسوسيي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عالل الفا�ضي عماآة )1، شقة 5، 

سين - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117455

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جي أس)

أسوسيي.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،5 شقة) (،1( عماآة) الفا�ضي  عالل 

سين)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ليزا) جاد  شوتيل  السيدة 

 51 ( (: ماآكو) فاالنتين  بوآنكامون 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

ماآك) جون  شوتيل  السيد 

 111 بقيمة) حصة  (41 ( (: فرانسوا)

دآهم للحصة).
الشركة ال سوسييتي دو جيستيون)

إموليليير أي دو بيبليسيتي):))9)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ليزا) جاد  شوتيل  السيدة 

بوآنكامون فاالنتين ماآكو عنوانه)ا))
 75117 زنقة تييودوآ دو بانفيل) (11

باآيس فرنسا.

ماآك) جون  شوتيل  السيد 

41)شاآع الحسن) فرانسوا عنوانه)ا))

الطابق) حسناء) عماآة  التاني،)

 41111  (8 آقم) الشقة  الخامس،)

مراكش املغرب.
الشركة ال سوسييتي دو جيستيون)

إموليليير أي دو بيبليسيتي عنوانه)ا))

 1(14  43 فافون) جوآج  شاآع 

جونيف سويسرا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ليزا) جاد  شوتيل  السيدة 

بوآنكامون فاالنتين ماآكو عنوانه)ا))

 75117 زنقة تييودوآ دو بانفيل) (11

باآيس فرنسا

ماآك) جون  شوتيل  السيد 

41)شاآع الحسن) فرانسوا عنوانه)ا))

الطابق) حسناء) عماآة  التاني،)

 41111  (8 آقم) الشقة  الخامس،)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116531.

(31I

RABAB LOGISTIQUE

RABAB LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RABAB LOGISTIQUE

شاآع جبل بويبالن زنقة 6 اقامة 

آيان الطابق ) شقة 6 ، 1)931، 

تطوان املغرب

RABAB LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع جبل 

بويبالن زنقة 6 اقامة آيان الطابق 

) شقة 6  تطوان 1)931 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7865

 18 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RABAB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGISTIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)

املنتجات الغذائية)

التغليف) وسائل  ولي   صناعة 

والتعليب.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آيان) اقامة  (6 زنقة) بويبالن  جبل 

 931(1 تطوان) ( (6 شقة) (( الطابق)

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: دآادب) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (51 ( (: السيد يوسف التعواطي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد يونس بقالي طاهري):))51) 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا دآادب عنوانه)ا))

شاآع جبل بويبالن زنقة)6)اقامة آيان)

تطوان) (931(1   6 شقة) (( الطابق)

املغرب.

التعواطي) يوسف  السيد 

 (36 بنونة) محمد  شاآع  عنوانه)ا))

 931(1  8 شقة) (1 طابق) ا)) بلوك 

تطوان املغرب.

طاهري) بقالي  يونس  السيد 

ساحة) ((( رنيفرة) شاآع  عنوانه)ا))

تطوان) (931(1  ( بني مالل املحنش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا دآادب عنوانه)ا))

شاآع جبل بويبالن زنقة)6)اقامة آيان)

تطوان) (931(1   6 شقة) (( الطابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4)48.

(3(I

AGAFISCO

TOFELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGAFISCO

آقم 351 شاآع موالي اسماعيل 

حي النهظة اكادير ، 81131، اكادير 

املغرب

TOFELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )) 

شاآع أبو جهاد حي املسيرة أكادير - 

81111 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

44773

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOFELEC

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط األجهزة الكهرلائية) وشراء)

والعقاقير الصناعية).

 (( آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- شاآع أبو جهاد حي املسيرة أكادير)

81111)أكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد))اد بلقاس عبد هللا):))511 

حصة بقيمة)51.111)دآهم للحصة).

السيد امرير عبد هللا):))511)حصة)

بقيمة)51.111)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هللا  عبد  امرير  السيد 
أوآير) تمراغت  ازداآ  تسالوين  حي 

أكادير)81111)أكادير املغرب.
هللا) عبد  بلقاس  اد  ( السيد)
أكادير) امونسيس  دواآ  عنوانه)ا))

81111)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) عبد  بلقاس  اد  السيد 
أكادير) امونسيس  دواآ  عنوانه)ا))

81111)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية باكادير)

1)1))تحت آقم)96775.
(33I

FINCOSA MARRAKECH

 L & S SUPPLY COMPANY OF
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شاآع عبد الكريم الخطابي اقامة 
آقية عماآة 181 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 
املغرب

 L & S(SUPPLY(COMPANY(OF
MOROCCO  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنتزه 

الصناعي توفيق آقم -111A  5 عين 
سب   - 1111) الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

186(19
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) 13)شتن8ر) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 L( &( S( SUPPLY الوحيد) الشريك 
   COMPANY OF MOROCCO
دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 
املنتزه) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

-111A  5)عين) الصناعي توفيق آقم)

1111))الداآالبيضاء)املغرب) (- ( سب )

نتيجة ل):)انعدام النشاط.

املنتزه) ب  التصفية  مقر  وحدد 

-111A  5)عين) الصناعي توفيق آقم)

سب ))-)1111))الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

احليج) ( مصطفى) السيد)ة))

تجزئة) املحمدي  الحي  وعنوانه)ا))

مراكش) (41111   ((7 االحباس آقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751346.

(34I

ادكو كونسيل

WIVOLVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 1551)، الداآ البيضاء 

املغرب

WIVOLVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

شاآع دي بيرون وديلي بلفيدير - 

1611) الداآالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

451493

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 14)شتن8ر) املؤآخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (WIVOLVE

 111.111 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية)

(- بلفيدير) وديلي  بيرون  دي  شاآع 

املغرب نتيجة) الداآالبيضاء) ((1611

لتوقف النشاط.

وعين:

السيد)ة))أنس)))منبهي))و عنوانه)ا))

كنزة) إقامة  الزيات  حمزة  زنقة  (11

الداآالبيضاء) ((1341   1( شقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زاوية) وفي  ((1(1 شتن8ر) (14 بتاآيخ)

(- بلفيدير) وديلي  بيرون  دي  شاآع 

1611))الداآالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751691.

(35I

DARAA AUDIT

IFRIQUIA PANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

6)8 شاآع القدس عين الشق ، 

1111)، الداآ البيضاء املغرب

IFRIQUIA PANO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1عماآة 

امير عمرو بن العاص الطابق ) شقة 

4 زوايا شاآع دي غيف  - 1111) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477175

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IFRIQUIA PANO

تصني ) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

ولي  املواد الخشبية

املفروشات) وتركيب  تصني   (-

واألثاث) واملفروشات  الخشبية 

الدارلي والخاآجي واملطابخ وتغطية)

األآضيات الخشبية.

1عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

امير عمرو بن العاص الطابق)))شقة)

 (1111 (- ( زوايا شاآع دي غيف) (4

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

 3.511 ( (: نيظام) أميمة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 3.511 ( (: نيظام) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

الدآاع) الزهراء) فاطمة  السيدة 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

 1.111 ( (: السيدة رديجة نيظام)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1.111 ( (: نيظام) آانية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نيظام  أميمة  السيدة 

 15 آقم) (13 زنقة) (1( تجزئة الحمراء)

البيضاء) الداآ  ((1111 ( الشق) عين 

املغرب.

عنوانه)ا)) نيظام  حمزة  السيد 

 15 آقم) (13 زنقة) (1( تجزئة الحمراء)

البيضاء) الداآ  ((1111 ( الشق) عين 

املغرب.

الدآاع) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 8311 كلم) مكة  طريق  عنوانه)ا))

الداآ) ((1111 البيضاء) كاليفوآنيا 

البيضاء)املغرب.

السيدة رديجة نيظام عنوانه)ا))

كاليفوآنيا) (8311 كلم) مكة  طريق 

البيضاء) الداآ  ((1111 البيضاء)

املغرب.
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عنوانه)ا)) نيظام  آانية  السيدة 
كاليفوآنيا) (8311 كلم) مكة  طريق 
البيضاء) الداآ  ((1111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نيظام  أميمة  السيدة 
 15 آقم) (13 زنقة) (1( تجزئة الحمراء)
البيضاء) الداآ  ((1111 ( الشق) عين 

املغرب
عنوانه)ا)) نيظام  حمزة  السيد 
 15 آقم) (13 زنقة) (1( تجزئة الحمراء)
البيضاء) الداآ  ((1111 ( الشق) عين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75111.
(36I

rim(fidus

SKN BATIMENT

تأسيس شركة املساهمة

rim(fidus
 cc(sidi(belyoute(mohamed(etg 1
 casablanca(casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
SKN BATIMENT »شركة 

املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي: )1زنقة 
محمد الفيدوزي إقامة يسرا، حي 
ش البيضاء  البيضاء ، 1111) 

CASABLANCA املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.381319
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((117 يوليوز) (15
األسا�ضي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

البناء.
)1زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
حي) يسرا،) إقامة  الفيدوزي  محمد 
 (1111 ( البيضاء) ( البيضاء) ش 

CASABLANCA)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)املغرب سنة.
 111.111 ويبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،
مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( السيد أحمد كنز الدين)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد مويك):))511)حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 (: ( الدين) كنز  أحمد  السيد 
بقيمة)111)دآهم.

 511 (: ( ( ( ( ( ( السيد محمد مويك)
بقيمة)111)دآهم.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 
الرقابة:)

السيد أحمد كنز الدين))بصفته)ا))
 (1111 ( البيضاء) عنوانه)ا)) مسير 

البيضاء))املغرب
السيد محمد مويك))))))بصفته)ا))
 (1111 ( البيضاء) عنوانه)ا)) مسير 

البيضاء))املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

السيد أحمد كنز الدين)))ا)بصفته)
 (1111 ( البيضاء) عنوانه)ا)) مسير 

البيضاء))املغرب
)ا)بصفته) ( ( السيد محمد مويك)
 (1111 ( البيضاء) عنوانه)ا)) مسير 

البيضاء))املغرب
األسا�ضي) النظام  مقتضيات 
توزي ) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األآلاح):
النظام األسا�ضي)36.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص):

احمد) للسادة،) التسيير  اسند 
غير) ملدة  مويك  محمد  و  الدين  كنز 

محدودة.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاآية بالداآ البيضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.
(37I

شركة ابهوش للخدمات

STE DEVSOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شاآع مكة عماآة الصالحي الطابق 
االول آقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب
STE DEVSOLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

طلحة بن الزلير عماآة 91 آقم 15  - 
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(7715

في) مؤآخ  عرفي  بمقت�ضى عقد 
تم إعداد القانون) ((119 ماآس) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVSOLUTION
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتجهيزات) أثات  معدات،) وشراء)
معدات الحاسوب) واللوازم املكتبية.)
و املعدات اإللكترونية).)بي  الخدمات)
املعلوماتية.)بي  وشراء)وإيداع معدات)
تركيب شبكة الحاسوب.) الحاسوب.)
تكنولوجيا) ( تدقيق،أمن) استشاآة،)
االستيراد) التدآيب،) املعلومات،)
أجهزة) إصالح  والتجاآة.) والتصدير،)
الكمبيوتر واملعدات الطرفية.)صيانة)
أنظمة) ولي   تركيب  الحواسيب،)

الحاجة) بدون  واإلنذاآ  الحماية 

السلكية) االتصاالت  متابعة.) إلى 

بعد) عن  واملراقبة  والالسلكية 

بالفيديو)؛)تركيب جهاز تحديد املوق )

مختلف) تقديم  للسياآات.) ((GPS(

السمعية- (: اإلعالمية) الخدمات 

البصرية،)املقروءة واإللكترونية.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   15 91)آقم) طلحة بن الزلير عماآة)

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد ياسين اتغرمين)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين اتغرمين عنوانه)ا))

 91 شاآع طلحة بن الزلير عماآة آقم)

آقم)15  71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين اتغرمين عنوانه)ا))

 91 شاآع طلحة بن الزلير عماآة آقم)

آقم)15 71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))ماآس) بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

119))تحت آقم)119)/791.

(38I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE GHADDOU

PLANTATION S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE GHADDOU PLANTATION

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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 DOUAR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ANGUIED MEZGUITEM

 TADDART(GUERCIF - 35100

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

ENCOURS

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ماآس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GHADDOU PLANTATION

.S.A.R.L

:)-)االعمال) غرض الشركة بإيجاز)

الغابوية والزآاعية

-اعمال البناء)املتنوعة

-تركيب انظمة الري بالتنقيط.

 DOUAR(:(عنوان املقر االجتماعي

 ANGUIED MEZGUITEM

 TADDART GUERCIF - 35111

جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((51 ( (: السيد عالل غدو)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) ((51 ( (: السيد كريم غدو)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

51))حصة) ( (: السيد احمد غدو)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) ((51 ( (: غدو) عمر  السيد 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) غدو  عالل  السيد 

 35111 ( دواآ انكيد مزكيتام تادآت)

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)) غدو  كريم  السيد 

 35111 ( دواآ انكيد مزكيتام تادآت)

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)) غدو  احمد  السيد 

 35111 ( دواآ انكيد مزكيتام تادآت)

جرسيف املغرب.

دواآ) عنوانه)ا)) غدو  عمر  السيد 

 35111 ( تادآت) مزكيتام  انكيد 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) غدو  عالل  السيد 

 35111 تادآت) مزكيتام  انكيد  دواآ 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/911.

(39I

FLASH ECONOMIE

BRIOUGA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRIOUGA TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي سعد 

الخير،زنقة 8،آقم 31،األلفة  - 

1111) الداآ البيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(54971

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (14 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نقل املستخدمين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)18)751.

(41I

ادكو كونسيل

MB FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 1551)، الداآ البيضاء 

املغرب

MB FACILITIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 

شاآع املقاومة طابق 6 - 1511) 

الداآالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.637773

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بعال) ( عتمان) )ة)) السيد) تفويت 

751)حصة اجتماعية من أصل)751 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الكريم))

شتن8ر) (16 بتاآيخ) اإلدآي�ضي  موحيد 

.(1(1

موحيد) سناء) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) ((51 اإلدآي�ضي)

)ة)) السيد) ( 51))حصة لفائدة) أصل)

عبد الكريم))موحيد اإلدآي�ضي بتاآيخ)

16)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751648.

(41I

ديوان الخدمات

 STE EL HASSANI AMANE

LOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

 STE EL HASSANI AMANE LOC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9)11 

وليلي سيدي قاسم - 16111 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8659

في) مؤآخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HASSANI AMANE LOC

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ 

نقل االشخاص

استيراد و تصدير.

 11(9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

16111)سيدي) وليلي سيدي قاسم)-)

قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: الحسني) امان  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امان الحسني عنوانه)ا))حي)

 16111  (9 الياسمين بلوك ب آقم)

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امان الحسني عنوانه)ا))حي)

 16111  (9 الياسمين بلوك ب آقم)

سيدي قاسم املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت آقم)-.

(4(I

MOUMNI CONSULTING

LOCATION ICHOUIKHEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING

 LOT.AL(BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU(NOUSSAIR(N° 8 M›DIQ

 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC

LOCATION ICHOUIKHEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القلعة 

شاآع امام مالك آقم 13) املضيق - 

11111 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7815

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCATION ICHOUIKHEN

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)حي القلعة)

(- 13))املضيق) شاآع امام مالك آقم)

11111)املضيق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد علوث محمد):))51))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 751 ( (: محمد) اشويخا  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  علوث  السيد 

دواآ تغزة الروا�ضي الحسيمة)11111 

الحسيمة املغرب.

اشويخا محمد عنوانه)ا)) السيد 

املضيق) املتنبي  حي عين شوفوشاآع 

11111)املضيق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  علوث  السيد 

دواآ تغزة الروا�ضي الحسيمة)11111 

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)16)أكتولر)

1)1))تحت آقم)4765.

(43I

الزوين املصطفى

MASI.SER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الزوين املصطفى

عماآة 9  زنقة بنزآت شقة 5 الطابق 

3 حمرية ، 51111، مكناس املغرب

MASI.SER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

وليلي آقم 66) مكرآ سيدي بابا  - 

51141 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51143

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

MASI. (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SER

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجاآة بجمي  انواعها و) (- مختلفة)

كراء)معدات البناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( مكرآ سيدي بابا) ((66 وليلي آقم)

51141)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد سراآ):))511)حصة)

بقيمة)51.111)دآهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد سامي سراآ)

بقيمة)51.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سراآ  محمد  السيد 

بابا)) سيدي  ( ((66 آقم) وليلي  تجزئة 

51141)مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) سراآ  سامي  السيد 

بابا)) سيدي  ( ((66 آقم) وليلي  تجزئة 

51141)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سراآ  محمد  السيد 

بابا)) سيدي  ( ((66 آقم) وليلي  تجزئة 

51141)مكناس املغرب

عنوانه)ا)) سراآ  سامي  السيد 

بابا)) سيدي  ( ((66 آقم) وليلي  تجزئة 

51141)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)9817.

(44I

Arithmetic(Compta 

)TRODISPO( تروديسبو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

117 شاآع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب آقم 4 ، 14111، 

القنيطرة املغرب

تروديسبو )TRODISPO) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
زنقة مصطفى الرافعي وزنقة طنجة 

إقامة بالزوآ 14 مكتب آقم 17 . - 

14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56891

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(TRODISPO((تروديسبو

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

او) املختلفة  االشغال  (/ املوظفين)

البناءات)/)التجاآة العامة.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة مصطفى الرافعي وزنقة طنجة)

 -  .  17 مكتب آقم) (14 إقامة بالزوآ)

14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم لكركوب):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عبد الهادي لكركوب):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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لكركوب)) الكريم  عبد  السيد 

 45( تجزئة االندلس آقم) عنوانه)ا))

14111)القنيطرة املغرب.

لكركوب)) الهادي  عبد  السيد 

  45( تجزئة االندلس آقم) عنوانه)ا))

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لكركوب)) الكريم  عبد  السيد 

  45( تجزئة االندلس آقم) عنوانه)ا))

14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم.

(45I

SMELBACHIRI

ILYASS DATTES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

SMELBACHIRI

ملتقى شاآع محمد الخامس وشاآع 

ألبير األول الطابق الساب  مكتب 

آقم 719 ، 1111)، الداآ البيضاء 

املغرب

ILYASS DATTES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تقاط  

شاآع هللا الياقوت و شاآع العراآ 

اقامة غليس عماآة 9 الطابق الراب  

الشقة 17 - 1)15) الداآ البيضاء  

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

451133

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

 ILYASS« من) الشركة  تسمية  تغيير 

.(»DRAA VERTE«(إلى(»DATTES

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751681.
(46I

FIDUCIAIRE CHEMS

FIDUCIAIRE CHEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4
 APPRT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC
FIDUCIAIRE CHEMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

))عماآة سعدان أ شاآع محمد 
الخامس والقاهرة - 111)1 تماآة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
71571

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)3))شتن8ر)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شاآع) أ  سعدان  ))عماآة  »آقم)
 1(111 (- والقاهرة) الخامس  محمد 
تجزئة) (11 »عماآة) إلى) تماآة املغرب«)
4+)شقة آقم) الحنصالي طابق سفلي)

6)تماآة)-)111)1)تماآة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)117989.
(47I

شركة ابهوش للخدمات

BAYZAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شاآع مكة عماآة الصالحي الطابق 
االول آقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب

BAYZAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
آشيد بلوك ح آقم 91  - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
33619

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAYZAN
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النقل) نقل املستخدمين.) املسافرين،)

الوطني والدولي ملختلف للسل .
عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
 71111  -   91 آقم) ح  بلوك  آشيد 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي):
السيد عبد الكبير باجدي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
باجدي) الكبير  عبد  السيد 
حي موالي آشيد بلوك ج) عنوانه)ا))

آقم)19 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باجدي) الكبير  عبد  السيد 
تجزئة موالي آشيد بلوك) عنوانه)ا))

ج آقم)19 71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/584).
(48I

FLASH ECONOMIE

OCS Africa & Middle East 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

OCS(Africa & Middle(East

OCSAME

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آأسمالها:30.000،00 أوآو

 مقرها اإلجتماعي :مركز األعمال 

اإللكترونية ،تجزئة 43 ب املنطقة 

الحرة للتصدير -طنجة 

  RC: N °59127  TANGER-

I.F:N°144(1775

العام) الجم   قراآات  بمقت�ضى 

 15 بتاآيخ) املؤآرة  العادية  الغير 

الوحيد) الشريك  قرآ  ((1(1 يوليوز)

 OCS(Africa(&(Middle(East(لشركة

ما يلي):

املسيرة) باستقالة  علما  أحيط 

 Sophie ( زوجة) (BONNOT السيدة)

.CHAUVIERE

السيد) جديد،) مسير  تعيين 

،ذو الجنسية) (Francois( BONNOT

زنقة) (5 ب) ،القاطن  الفرنسية)

،الداآ) (( هللا) فضل  ،تجزئة  ( عطا)

التسجيل) لبطاقة  البيضاء،الحامل 

آقم)BE47684V،)ملدة غير محدودة)

النظام) من  (31 الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) بطنجة  التجاآية 

1)1))تحت آقم)35186)

(49I
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

SARSO GUERCIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

)4  شاآع الدآفوفي الطابق ) آقم 8 

وجدة، 61111، وجدة املغرب

SARSO GUERCIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
جمال الدين االفغاني الطابق االول  

الشقة آقم 3 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35855

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SARSO GUERCIF

غرض الشركة بإيجاز):))الصناعة)

الغذائية وتخزين السل 

تقشير القمرون وتجهيز وتصدير) (

االسماك.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جمال الدين االفغاني الطابق االول))

الشقة آقم)3 - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 411 ( (: السيد محمد علي غاندي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيدة مليكة املاحي):))411)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 181 ( (: السيد عبد الجليل املاحي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

غاندي) علي  محمد  السيد 
 46 آقم) التواصل  تجزئة  عنوانه)ا))

61111)الناظوآ املغرب.
عنوانه)ا)) املاحي  مليكة  السيدة 
 61111  46 آقم) التواصل  تجزئة 

الناظوآ املغرب.
املاحي) الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ساحة الجيش امللكي آقم)1 

61111)الناظوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
غاندي) علي  محمد  السيد 
 46 آقم) التواصل  تجزئة  عنوانه)ا))

61111)الناظوآ املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((( بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)4)4).

(51I

ادكو كونسيل

ODIKO CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

ادكو كونسيل
6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 
حي الراحة. ، 1551)، الداآ البيضاء 

املغرب
ODIKO CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 6)  زنقة 

الريحان الطابق 1 شقة ) حي الراحة 
بوسجوآ - 61)1) الداآالبيضاء 

املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(67779

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (14 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مقاول العمل املحاسبي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751645.

(51I

ادكو كونسيل

MMCT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 1551)، الداآ البيضاء 

املغرب

MMCT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8)) شاآع 

محمد الخامس طابق 7 مكتب 11) 

- 41)1) الداآالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

416111

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):

محمد مومن) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.111

أكتولر) (13 بتاآيخ) معتوق  إدآيس 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751646.

(5(I

Bennani(&(Associes

MARELLI MOROCCO LLC

إعالن متعدد القراآات

Bennani & Associes

 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc

 MARELLI MOROCCO LLC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 Lot :وعنوان مقرها االجتماعي

 n°146, Zone(Franche(Tanger

 Automotive(City  Commune

  ,Jouamaa(Province(Fahs-Anjra

- - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.87617

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)يونيو)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

 Marelli لشركة) فرع  إنشاء) مايلي:)

تحت) املسجل  (Morocco( LLC

 58(51(19 املنهي) الضريبي  الرقم 

 Lot(n°(146,(Quai(4,(Zone(يق  في

 Franche(Tanger(Automotive(City

-(Tanger(-(Maroc

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

مايلي:)تحديد عنوان املكتب الرئي�ضي)

لشركة)Marelli(Morocco(LLC)وفًقا)

 Lot كالتالي:) (، لعقد اإليجاآ وتعديله)

 n°146,( Quai( 1,( Zone( Franche

 Tanger( Automotive( City( –

Tanger(–(Maroc

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34947).

(53I

aice compta

ABGO IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

ABGO IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13زنقة 

أحمد املجاتي اقامة جبال االلب 

الطابق 1 آقم 8 حي املعاآيف  - 

1331) الداآالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477717

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABGO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاآي.

13زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 

االلب) جبال  اقامة  املجاتي  أحمد 

(- املعاآيف) حي  (8 آقم) (1 الطابق)

1331))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( كويحيا) الرحيم  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

 1.111 ( (: ( السيد ابراهيم كويحيا)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كويحيا)) الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا))عين الشفاء)))زنقة)41)آقم)

17 1541))الداآالبيضاء)املغرب.

السيد ابراهيم كويحيا))عنوانه)ا))

 17 آقم) (41 زنقة) (( الشفاء) عين 

1541))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم كويحيا))عنوانه)ا))
 17 آقم) (41 زنقة) (( الشفاء) عين 

1541))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751735.

(54I

FLASH ECONOMIE

DIAMANT DES FETES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DIAMANT DES FETES

 شركة ذات مسؤولية محدودة
آأسمالها:111111 دآهم

 مقرها اإلجتماعي : 41,زنقة آوما 

-  الداآ البيضاء  
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1378(9

قفل التصفية

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يوليوز) (18 بتاآيخ) البيضاء) الداآ 

 DIAMANT(1)1))قرآ شركاء)شركة

DES FETES)ما يلي):

أعلن التصفية النهائية للشركة-

يمنح إبراء)ذمة ملصفي إداآته-

التفريغ من واليته-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751685

(55I

CAPH HYGIENE ET EMBALLAGE SOLUTIONS

M2O TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M(O TECHNOLOGIES
آقم11 زنقة الحرية الطابق آقم 

3 الشقة آقم 5 الداآالبيضاء ، 

1)11)، الداآ البيضاء املغرب

M(O TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية آقم 11 الطابق آقم 3 الشقة 
آقم 5  الداآ البيضاء 1)11) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4771(1

 15 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M(O (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TECHNOLOGIES

غرض الشركة بإيجاز):)استشاآات)

وهندسة) واالستراتيجية  اإلداآة  في 

التدآيب وتكنولوجيا املعلومات.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية آقم)11)الطابق آقم)3)الشقة)
الداآ) ((11(1 الداآ البيضاء) ( (5 آقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: الحاآتي) آضوان  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آضوان الحاآتي عنوانه)ا))
شقة7  ط3) النخعي  ابراهيم  زنقة 

الداآ) ((1331 البيضاء) املعاآيف 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد آضوان الحاآتي عنوانه)ا))
شقة7  ط3) النخعي  ابراهيم  زنقة 

الداآ) ((1331 البيضاء) املعاآيف 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751173.

(56I

FLASH ECONOMIE

CLEAN CAF CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CLEAN CAF CENTER

 شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها:111111 دآهم

مقرها اإلجتماعي: 56 شاآع سيدي 

عبد الرحمان -  الداآ البيضاء 

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

3(7873

حل شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في الداآ)

البيضاء)بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1))قرآ)

 CLEAN CAF CENTER(شركاء)شركة

ما يلي:

من) ابتداءا  الشركة  حل  (-

(3/19/(1(1

الكريم) عبد  السيد  ( تعيين) (-

اعلوهمي كمصفي للشركة))

-)حدد مقر التصفية ب)56)شاآع)

سيدي عبد الرحمان)-الداآ البيضاء))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751684

(57I

جيجا بيلد ووآك

جيجا بيلد وورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

جيجا بيلد ووآك

حي لهبيل 3 سيدي سليمان بركان 

 LOT BORJ OUAOULOUT

 ،ZEGZEL(BERKANE، 63300

بركان املغرب
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جيجا بيلد ووآك  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لهبيل 

3  سدي سليمان بركان 63311 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7411

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

جيجا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بيلد ووآك).

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات.

عنوان املقر االجتماعي):)حي لهبيل)

 63311 بركان) سليمان  سدي  ( (3

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالعزيز) أآهوش  السيد 
تجزئة بوآج واولوت زكزل) عنوانه)ا))

بركان)3)633)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):

عبدالعزيز) أآهوش  السيد 
تجزئة بوآج واولوت زكزل) عنوانه)ا))

بركان)3)633)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( االبتدائية ب8ركان)

1)1))تحت آقم)1)1)/8)4.

(58I

BCNG

3KA Gardiennage SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

3KA(Gardiennage(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11، زنقة 

بوملان شقة آقم 3 الداآ البيضاء - 

1151) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477767

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 3KA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Gardiennage(SARL

الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

العمومية و الخاصة.

عنوان املقر االجتماعي):)11،)زنقة)

(- البيضاء) الداآ  (3 بوملان شقة آقم)

1151))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

411.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد اإلدآي�ضي الخملي�ضي)

 111 بقيمة) حصة  (311.111,11  :

دآهم للحصة).

اإلدآي�ضي) نعمان  ( السيد)

حصة) (111.111,11 ( (: الخملي�ضي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد اإلدآي�ضي الخملي�ضي)
: 3.111)بقيمة)111)دآهم.

السيد نعمان اإلدآي�ضي الخملي�ضي)
: 1.111)بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد اإلدآي�ضي الخملي�ضي)
النوآس) تجزئة  (36 آقم) عنوانه)ا))

الجديدة)1151)))الجديدة املغرب.
اإلدآي�ضي) نعمان  ( السيد)
تجزئة) (36 آقم) الخملي�ضي عنوانه)ا))
الجديدة) ( ((1151 النوآس الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اإلدآي�ضي الخملي�ضي)
النوآس) تجزئة  (36 آقم) عنوانه)ا))

الجديدة)1151)))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751763.
(59I

ste(sabah(info

 STE ESSAFAF TRAVAUX -ES
TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

ste(sabah(info
 n08 bnechlikha(benguerir ،

43150، benguerir(maroc
 STE(ESSAFAF(TRAVAUX -ES

TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جنان 

الخير  الرقم 571 ابن جرير ابن جرير  
43151 ابن جرير  املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 497
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 شتن8ر) (13 في) املؤآخ 
بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (511.111« قدآه)
»111.111.))دآهم«)إلى)»511.111.) 

دآهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أآلاح أو عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)178.

(61I

HORICOM

SOCIETE AGRI-MICH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE AGRI-MICH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جنان 

مرجان آقم 161 الطابق السفلي - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51119

 (9 في) مؤآخ  حر  بمقت�ضى عقد 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AGRI-MICH

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزآاعي.

جنان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- السفلي) الطابق  (161 آقم) مرجان 

51111)مكناس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هاشم  علوي  السيد 
مكناس) (51111  1 كاميليا) (164 آقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هاشم  علوي  السيد 
مكناس) (51111  1 كاميليا) (164 آقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3469.

(61I

SMELBACHIRI

ILYASS DATTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SMELBACHIRI
ملتقى شاآع محمد الخامس وشاآع 
ألبير األول الطابق الساب  مكتب 

آقم 719 ، 1111)، الداآ البيضاء 
املغرب

ILYASS DATTES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تقاط  
شاآع هللا الياقوت و شاآع العراآ 

اقامة غليس عماآة 9 الطابق الراب  
الشقة 17 - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
451133

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تم تغيير) )1)أكتولر) املؤآخ في)
الفواكه) »بي   من) الشركة  نشاط 
الجافة«)إلى)»تزيين الحدائق العامة،)

املنزلية والشواآع«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751681.

(6(I

beta(conseil

SABRI COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

beta(conseil

 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58

 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc

SABRI COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اآض الخير زنقة 1 آقم 46 عين 

الشق الداآ البيضاء - 1481) عين 

الشق املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

1418(9

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 شتن8ر) (16 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»411.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751913.

(63I

beta(conseil

TEZITHERM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

beta(conseil

 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58

 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc

TEZITHERM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 149BD(LALLA(YACOUT(N° 34

CASABLANCA    - 20000 دآب 

عمر-الداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

11(981

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 شتن8ر) (14 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»11.111))دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (311.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75191.

(64I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PALM FORTRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

PALM FORTRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شاآع 

موآيتانيا صندوق ال8ريد 619) - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117653

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PALM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FORTRESS
مماآسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نشاط الزآاعة وحيازة جمي  األآا�ضي)
للزآاعة) املخصصة  الزآاعية 
وتأجيرها وتطويرها واستغاللها بشكل)

مباشر أو غير مباشر.
57)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  (619 ال8ريد) صندوق  موآيتانيا 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: الغريب) رالد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الغريب  رالد  السيد 
السماللية)) (99 آقم) دهب  واد  زنقة 

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الغريب  رالد  السيد 
السماللية)) (99 آقم) دهب  واد  زنقة 

41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116716.

(65I

AUDIT CONSULTING PARTNER

 PAROLIS MAROC  
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC
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 PAROLIS MAROC SERVICES  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 43,شاآع 
انفا - 1111) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
4(1119

في) مؤآخ  موثق  بمقت�ضى عقد 
تم إعداد القانون) ((118 دجن8ر) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAROLIS MAROC SERVICES
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء.
43,شاآع) (: عنوان املقر االجتماعي)

انفا)-)1111))الداآالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 FINACCESS BPO الشركة)
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (:  5.111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 FINACCESS BPO الشركة)
 (1111 ( انفا) 43,شاآع  عنوانه)ا))

الداآالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أسامة األيوبي عنوانه)ا)) (: السيد)
الداآالبيضاء) ((1111 الداآالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يناير)119))تحت آقم)-.

(66I

مستأمنة فيسكاكوم

SANO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

مستأمنة فيسكاكوم

آقم 5)، زنقة املستشفى، ، 5351)، 

وادي زم املغرب

SANO TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي آقم 45), 

الطابق الثالث, الشقة آقم 5, شاآع 

محمد الخامس - 5351) وادي زم .

تحويل الشكل القانوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 845

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)3))يوليوز)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( زم) بوادي  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/177.

(67I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CARLITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

CARLITA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شاآع 

موآيتانيا صندوق ال8ريد 619) 

مراكش 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117651

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARLITA

مماآسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نشاط الزآاعة وحيازة جمي  األآا�ضي)

للزآاعة) املخصصة  الزآاعية 

وتأجيرها وتطويرها واستغاللها بشكل)

مباشر أو غير مباشر.

57)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 (619 ال8ريد) صندوق  موآيتانيا 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( الصافي) السيدة شيماء)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة شيماء)الصافي))عنوانه)ا))

حي تاآكة سيدي مباآك)343 41111 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شيماء)الصافي))عنوانه)ا))

حي تاآكة سيدي مباآك)343  41111 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116715.

(68I

cofiber(sarl

MB SKY COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

MB SKY COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9، تجزئة 

االيخاء زنقة الصحراء - 63611 

السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7415

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SKY COMPANY

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآية و كل ما يتعلق بأشغال البناء.

العمليات) كل  عامة  بصفة  و 

و) املالية  العقاآية،) التجاآية،)

الصناعية املرتبطة بموضوع الشركة)

و التي تساهم في تنميتها..

عنوان املقر االجتماعي):)9،)تجزئة)

 63611 (- الصحراء) زنقة  االيخاء)

السعيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: بوتشيش) املكي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوتشيش  املكي  السيد 

 9 آقم) الصحراء) زنقة  االيخاء) حي 

63611)السعيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوتشيش  املكي  السيد 

 9 آقم) الصحراء) زنقة  االيخاء) حي 

63611)السعيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( االبتدائية ب8ركان)

1)1))تحت آقم)1)1)/433.

(69I

مستأمنة فيسكاكوم

SANO TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مستأمنة فيسكاكوم

آقم 5)، زنقة املستشفى، 5351)، 

وادي زم املغرب

SANO TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 45), 

الطابق الثالث, الشقة آقم 5, شاآع 

محمد الخامس - 5351)  وادي زم 

املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 845

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤآخ 

املصادقة على):

سانو) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

يوليوز) ((3 بتاآيخ) مقداد  صديق 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاآيخ) ( زم) بوادي  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/177.

(71I

FLASH ECONOMIE

BENNANI VISION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BENNANI VISION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أليونس 

داآنا قطاع 1 عماآة 8 محل 46 

املهدية  - 1)141 قنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

54(69

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((119 نون8ر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENNANI VISION

غرض الشركة بإيجاز):)بصرياتي.

أليونس) (: عنوان املقر االجتماعي)

 46 محل) (8 عماآة) (1 قطاع) داآنا 

املهدية))-)1)141)قنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: بناني) الدين  بدآ  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدآ الدين بناني))عنوانه)ا))

13)عماآة فدوى شقة) تجزئة سليمة)

سال)) (11111 ( القنيطرة) طريق  (11

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدآ الدين بناني))عنوانه)ا))

13)عماآة فدوى شقة) تجزئة سليمة)

سال)) (11111 ( القنيطرة) طريق  (11

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ف8راير)1)1))تحت آقم)648.

(71I

BCNG

 STE: DATA NEW-VISION

SARL A.U

إعالن متعدد القراآات

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: DATA(NEW-VISION(SARL

« A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 ، 

شاآع الزآقطوني الطابق ) آقم 6 

الداآ البيضاء - 1151)

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

4(1987

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الذي) بي  الحصص:) (1 قراآ آقم)

عبد) السيد  قام  مايلي:) على  ينص 

حصة) (111 ببي ) سيكوك  الحكيم 

لكل من السادة آضا لطاف)51)حصة)

ياسر شواف)51)حصة

قراآ آقم)))توزي  الحصص:)الذي)

ينص على مايلي:)بعد هذا البي  أصبح)

وياسر) السادة آضا لطاف  لكل من 

شواف يمتلكان)51)حصة لكل واحد)

منهما

قراآ آقم)3)إستقالة املسيرللشركة:)

الذي ينص على مايلي:)قام السيد عبد)

الحكيم سيكوك بتقديم إستقالته

تعيين مسير للشركة:) (4 قراآ آقم)

الذي ينص على مايلي:)عين))لكل من)

شواف) ياسر  و  لطاف  آضا  السادة 

كمسيرين جدد

وإمضاء) إعتماد  ( (5 آقم) قراآ 

الوتائق):)الذي ينص على مايلي:)أصبح)

إعتماد األوآاق من طرف السيد آضا)

لطاف أو ياسر شواف

تغيير الشكل القنوني) (6 قراآ آقم)

مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

مسؤولية) ذات  شركة  أصبحت 

محدودة

الشركة:) إسم  تغيير  (7 آقم) قراآ 

إسم) أصبح  مايلي:) على  ينص  الذي 

الشركة سيمو بيليي بي  و شراء

تغيير نشاط الشركة:) (8 قراآ آقم)

نشاط) ( غير) الذي ينص على مايلي:)

الشركة
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القانون) تعديل  (9 آقم) قراآ 

على) ينص  الذي  للشركة:) األسا�ضي 

مايلي:)عدل القانون األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم البند)6):)الذي ينص على)

مايلي:))بي  الحصص

7:)الذي ينص على) بند آقم البند)

مايلي:))توزي  الحصص

ينص) الذي  (: (14 البند) آقم  بند 

)إستقالة املسيرللشركة)/) على مايلي:)

تعيين مسير للشركة

ينص) الذي  (: (15 البند) آقم  بند 

على مايلي:))إعتماد وإمضاء)الوتائق

بند آقم البند)8):)الذي ينص على)

مايلي:))تغيير الشكل القانوني للشركة

):)الذي ينص على) بند آقم البند)

مايلي:))تغيير إسم الشركة

3:)الذي ينص على) بند آقم البند)

مايلي:))تغيير نشاط الشركة

ينص) الذي  (:1 البند) آقم  بند 

تعديل القانون األسا�ضي) ( على مايلي:)

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)747979.

(7(I

fiduciaire(al(hayat

A & J UNIVERSAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat

 av(Tchaikovski(residence(joba

 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

A & J(UNIVERSAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير 3 زنقة 13 آقم 7 الجيراآي   - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119(49

 19 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 A(&( J (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.UNIVERSAL

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النسيج.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( ( 7)الجيراآي) 13)آقم) 3)زنقة) الخير)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحيطي إسماعيل):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد الحيطي إسماعيل):)1111 

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

إسماعيل) الحيطي  السيد 

 4 آقم) (6 زنقة) بلير  حي  عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

إسماعيل) الحيطي  السيد 

 4 آقم) (6 زنقة) بلير  حي  عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)49)119.

(73I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARRAKECH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

MARRAKECH INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 114-116  

الحي الصناعي سيدي غانم طريق 

أسفي - 41111 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

8(657

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((1(1 شتن8ر) ((9 املؤآخ في)

 MARRAKECH«(تسمية الشركة من

.(»BACHA COFFEE«(إلى(»INVEST

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116717.

(74I

AUDIT CONSULTING PARTNER

MONDIAL PHONE

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،

CASABLANCA MAROC

MONDIAL PHONE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 19),شاآع 

الزآقطوني زاوية شاآع الروداني آقم 

13 - 1111) الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

143699

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)16)أبريل)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

43,شاآع) تحويل املقر االجتماعي الى)

انفا الداآالبيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر اإلجتماعي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يونيو)118))تحت آقم)7)116714.

(75I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MTL TIBIBT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

MTL TIBIBT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 57 شاآع 

موآيتانيا صندوق ال8ريد 619) - 

41111 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

96613

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((1(1 يونيو) ((3 املؤآخ في)

جمي ) »ايجاآ  من) الشركة  نشاط 

وتشغيل) »إداآة  إلى) املفروشات«)

مركز)/)مجم  ترفيهي)،)سواء)مملوك)

(، ،)حمام تقليدي وتركي) أو مستأجر)
وصالون) (، للسيدات) ومنتج  صحي 

لتصفيف الشعر والتنظيف الجاف)

مسبح) م   آياضية  ألعاب  وصالة  (،

وكذلك جمي ) (، ومقهى ومعجنات) (،

املرتبطة) الخدمات  أو  (/ و) املنتجات 

بشكل مباشر أو غير مباشر بتشغيل)

مراكز الترفيه«.



15657 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116718.

(76I

موثق

DELTA AKAR  ديلتا عقار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق

إقامة زكريا 53 شاآع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 

ياسين الطابق األول، ، 1311)، 

الداآالبيضاء املغرب

ديلتا عقاآ  DELTA AKAR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزدهاآ بلوك 11 الرقم 5 بوسكوآة  

- )718) الداآ البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476711

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ديلتا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DELTA AKAR((عقاآ

غرض الشركة بإيجاز):))-االنعاش)

العقاآي بصفة عامة)؛

-))دعائم بناء)العقاآات،)الكهرلاء،)

األليمنيوم،) و  النجاآة  الترصيص،)

الصباغة،)الزجاج،)الزليج.

جمي ) تفويت  و  بناء،) شراء،) (-

و) املهنية  للسكنى  املعدة  العقاآات 

اإلداآية أو التجاآية)

األآا�ضي) تجهيز جمي   التجزئة،) (-

ألجل بيعها على حالها أو بعد بنائها)،)

-)عمليات بناء)جمي  العقاآات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االزدهاآ بلوك)11)الرقم)5)بوسكوآة))-)

)718))الداآ البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( ياسين) شهيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( ياسين) شهيد  السيد 

عين) (3 آقم) (3( تجزئة حمزة الزنقة)

الشق))1471))الداآ البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( ياسين) شهيد  السيد 

عين) (3 آقم) (3( تجزئة حمزة الزنقة)

الشق))1471))الداآ البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751847.

(77I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

FASSIMAILLE SARL
إعالن متعدد القراآات

 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC

FASSIMAILLE SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم زنقة 814  

- 31181 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

19113

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بي  الحصص

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الفقرات)6،)7)و)15)من النظام)

االسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/846).

(78I

AUDIT CONSULTING PARTNER

PARO SERVICES MAROC
إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،

CASABLANCA MAROC

 PARO SERVICES MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  43,شاآع 

انفا - 1111) الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

317779

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((118 يناير) ((9 املؤآخ في)

القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  بي   على  املصادقة 

حصة اجتماعية) (( رالد عيوش ل)

السيد) لفائدة  (15/11/(118 بتاآيخ)

أسامة األيوبي)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)118))تحت آقم)11661561.

(79I

مستأمنة فيسكاكوم

BENMAINA FITNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم

آقم 5)، زنقة املستشفى، ، 5351)، 

وادي زم املغرب

BENMAINA FITNESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 31, 

بلوك أ, تجزئة النصر - 5351) وادي 

زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENMAINA FITNESS

دآوس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التربية البدنية)
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تدليك طبي.

عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)31, 

بلوك أ,)تجزئة النصر)-)5351))وادي)

زم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 BENMAINA FITNESS الشركة)

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (:  1.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنمعينة محمد عنوانه)ا))

 (5351 ( توسي ) جميلة  حي  (,161

وادي زم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنمعينة محمد عنوانه)ا))

 (5351 ( توسي ) جميلة  حي  (,161

وادي زم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم))بتاآيخ)17)شتن8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/171.

(81I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KHB HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

KHB HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

موالي ازلي آقم )1 مكرآ اكس زنقة 

عبدة جيليز - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117667

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KHB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOLDING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والقابضة) واإلداآة  االستشاآات 

واستثماآات األسهم.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)1)مكرآ اكس زنقة) موالي ازلي آقم)

عبدة جيليز)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد كريم بن عبد القادآ))

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة).

491)حصة) ( (: الون) السيدة هناء)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد كريم بن عبد القادآ))

 4 اقامة مرجانة فيال آقم) عنوانه)ا))

تاآكة)41111)مراكش املغرب.

حي) الون عنوانه)ا)) السيدة هناء)

 43151   1(1 الزاوية الدآقاوية آقم)

بن كرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد كريم بن عبد القادآ))

 4 اقامة مرجانة فيال آقم) عنوانه)ا))

تاآكة)41111)مراكش املغرب

حي) الون عنوانه)ا)) السيدة هناء)

 43151   1(1 الزاوية الدآقاوية آقم)

بن كرير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116718.

(81I

AUDIT CONSULTING PARTNER

PAROLIS SARL

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ،200000،

CASABLANCA MAROC

PAROLIS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

43,محج حسن الصغير - 1111) 

الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(1(693

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)9))يناير)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  بي   على  املصادقة 

66)حصة اجتماعية)) رالد عيوش ل)

السيد) لفائدة  (15/11/(118 بتاآيخ)

أسامة األيوبي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)118))تحت آقم)11661559.

(8(I

NACOFISC

 VALENCIE LITIJARA SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NACOFISC

 OLM(EL(BASSATINE ، 50000،

MEKNES MAROC

 VALENCIE LITIJARA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

51 محل ) تجزئة نوآ مرجان 1 - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

511(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALENCIE LITIJARA SARL AU

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتفصيل) البناء) لوازم  أو  معدات 

يشغل على األكثر شخصين.

-))مقاول أشغال مختلفة أو البناء.

-)تاجر ملواد البناء)بالتفصيل.

 51 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

محل)))تجزئة نوآ مرجان)1 - 51111 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد محسن عشوآ)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عشوآ  محسن  السيد 
 51111  1 األطلس) ((( 1زنقة) آقم)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عشوآ  محسن  السيد 
 51111  1 األطلس) ((( 1زنقة) آقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن8ر) ((9 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)
PM-(119(9- آقم) تحت  ((1(1

.MK-3(51
(83I

AUDIT CONSULTING PARTNER

MONDIAL PHONE

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC
« MONDIAL PHONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 19),شاآع 
الزآقطوني زاوية شاآع الروداني آقم 

13 - 1111) الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
143699

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)31)يناير)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
السيد) بي   على  املصادقة  (: مايلي)
 111 ليطاآل) هنري  ليون  كريستيان 
سيمون) والسيد  اجتماعية  حصة 
كلود ميالت ل)11))حصة اجتماعية))
 FINACCESS BPO ( شركة) لفائدة 

 SARL

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
أسامة) (: املسيرين) استقالة  قبول 
األيوبي وكريستين ليون هنري ليطاآ و)
تعيين أسامة األيوبي مسير لفترة غير)

محدودة).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات و آأس املال
على) ينص  الذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ف8راير)118))تحت آقم)11658134.
(84I

فيكاميد

TRADE 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيكاميد
3، شاآع الوحدة الطابق األول آقم 1 

، 93111، تطوان املغرب
TRADE 4 YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56، مركب 
بيتي عماآة 56 الطابق الثالث آقم 
97 طنجة - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

88669
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))حمزة الحمدوني)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51
أنس)) )ة)) السيد) ( 51))حصة لفائدة)

الحمدوني بتاآيخ)1))شتن8ر)1)1).
تفويت السيد))ة))ياسر الحمدوني)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51
أنس) )ة)) السيد) ( 51))حصة لفائدة)

الحمدوني بتاآيخ)1))شتن8ر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5761.
(85I

MBGA

MODERNE GO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

 MODERNE GO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي برنامج 

سكني نياما الشطر ) شاآع 3)-7)-

8) عماآة A4 شقة 11 الطابق ) - 

4111) الجديدة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

13613

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((4 في) املؤآخ 

املصادقة على):
املعرق) نبيلة  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((11

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

منصف))البطلو�ضي بتاآيخ)4))شتن8ر)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5553).

(86I

MBGA

MODERNE GO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

 MODERNE GO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي برنامج 
سكني نياما الشطر ) شاآع 3)-7)-
8) عماآة A4 شقة 11 الطابق ) - 

4111) الجديدة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
13613

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)4))شتن8ر)1)1))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5553).

(87I

AUDIT CONSULTING PARTNER

MONDIAL PHONE

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC
« MONDIAL PHONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 19),شاآع 
الزآقطوني زاوية شاآع الروداني آقم 

13 - 1111) الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
143699

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)1))يونيو)116)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
السيد) بي   على  املصادقة  مايلي:)
 311 كريستيان ليون هنري ليطاآ ل)
سيمون) والسيدة  اجتماعية  حصة 
كلود ميالت ل)111)حصة اجتماعية))
 FINACCESS BPO ( شركة) لفائدة 

 SARL
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قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير كريستيان ليون هنري)

ليطاآو تعيين مسيرون جدد:السيد)

كريستيان ليون هنري ليطاآ و أسامة)

األيوبي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات و آأس املال

على) ينص  الذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يونيو)116))تحت آقم)11617443.

(88I

كفاءات كونسولتينغ

DALIDA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كفاءات كونسولتينغ

الخرازعماآة) محمد  شاآع  (48(

تطوان) (،93111 (، تطوان) التوزاني 

املغرب

شركة) ( (DALIDA TRANSPORT

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رندق)

الشفشاوني) الزآلوح شاآع عبد هللا 
آقم))1) - 93111)تطوان املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي)

.((659

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 DALIDA الوحيد) الشريك  ذات 

آأسمالها) مبلغ  ( ( (TRANSPORT

مقرها) وعنوان  دآهم  (91.111

اإلجتماعي رندق الزآلوح شاآع عبد)

 93111  -  (1( هللا الشفشاوني آقم)

نشاط) (: ل) نتيجة  املغرب  تطوان 

ضعيف و تراكم الخسائر).

رندق) التصفية ب  مقر  حدد  و 

الشفشاوني) الزآلوح شاآع عبد هللا 
آقم))1) - 93111)تطوان املغرب.)

و عين:
الشرقاوي) ( عادل) السيد)ة))

 5 آقم) السميحيين  حي  وعنوانه)ا))

)ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93111

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

رندق الزآلوح) (: املتعلقة بالتصفية)

شاآع عبد هللا الشفشاوني آقم))1)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)3))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4839.

(89I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

 SMART PROCESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

14) شاآع إبن سينا ، 11)1)، الداآ 

البيضاء املغرب

 SMART PROCESS

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14) شاآع 

إبن سينا - 11)1) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

468635

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMART(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROCESS CONSULTING

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات.

عنوان املقر االجتماعي):)14))شاآع)

البيضاء) الداآ  ((1(11 (- سينا) إبن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد أنس بنكيران):))111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنكيران  أنس  السيد 

  N°6( Avenue( de( Westphalie

 78180(Montigny-le-Bretonneux

.France

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنكيران  أنس  السيد 

  N°6( Avenue( de( Westphalie

 78180(Montigny-le-Bretonneux

France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)1)1))تحت آقم)-.

(91I

AUDIT CONSULTING PARTNER

FINACCESS BPO

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،

CASABLANCA MAROC

FINACCESS BPO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 43,شاآع 

انفا  - 1111) الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(11995

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)11)يناير)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

شركة) بي   على  املصادقة  مايلي:)

  FINACCESS HOLDING SARL

لفائدة) ( اجتماعية) حصة  ((.9(4 ل)

السيد أسامة األيوبي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)118))تحت آقم)11661558.

(91I

CHAMS CONSULTING

BN FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING

 LOT(BELMEJJAD(N°607 2ER

  ETAGE(N°15 AL(MASSAR

 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BN FOOD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بلمجاد آقم 617 الطابق ) آقم 15 

املساآ مراكش  - 41111 مراكش  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117533

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FOOD

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغدائية).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 15 آقم) (( الطابق) (617 بلمجاد آقم)

مراكش)) (41111 (- ( مراكش) املساآ 

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد بن زهرة عبد االله):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االله) عبد  زهرة  بن  السيد 

 41111  711 حي ازلي آقم) عنوانه)ا))

مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االله) عبد  زهرة  بن  السيد 

 41111  711 عنوانه)ا))حي ازلي آقم)

مراكش))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116586.

(9(I

فيكاميد

TRADE 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيكاميد

3، شاآع الوحدة الطابق األول آقم 1 

، 93111، تطوان املغرب

TRADE 4 YOU  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56، مركب 

بيتي عماآة آقم 56 الطابق الثالث 

آقم 97 - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.88669

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 نون8ر) ((1 املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحمدوني أنس كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5761.

(93I

AUDIT CONSULTING PARTNER

FINACCESS BPO

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،

CASABLANCA MAROC

FINACCESS BPO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 43,شاآع 

انفا  - 1111) الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(11995

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)يناير)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
الشركة) آأسمال  زيادة  قرآ  مايلي:)
ليصل) 7.511.111)دآهم،) )قدآه) بما)
إلى)7.811.111)بخلق)75.111)حصة)
 111 اجتماعية بالقيمة االسمية من)
دآهم تعادل عالوة االصداآ االجمالي)
سعر) بقدآ  دآهم,) (6.111.111

االصداآ)13.511.111.
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
 FINACCESS شركة) تنازل  ( مايلي:)
السيد) لفائدة  (HOLDING SARL
أسامة األيوبي فيما يتعلق بزيادة آأس)

املال املقرآة.
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
النهائي لرأسمال) إثبات تحقق الرف  
االبراء) تحقق  رالل  من  (، الشركة)
مستحقة) ديون  بتحويل  واالكتتاب 
أسامة) قبل  من  السداد  وواجبة 
األيوبي ل)75.111)حصة اجتماعية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)118))تحت آقم)11661557.

(94I

AUDIT CONSULTING PARTNER

MONDIAL PHONE

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

MONDIAL PHONE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 19),شاآع 
الزآقطوني زاوية شاآع الروداني آقم 

13 - 1111) الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.143699

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))1)ف8راير)119)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

السيدة) ( بي ) على  املصادقة  مايلي:)

حصة) (111 ل) كلود ميالت  سيمون 

اجتماعية,)و111)حصة اجتماعية ل)

السيد الكسندآ ليطاآ))لفائدة شركة)

FINACCESS BPO SARL

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

من) الشركة  شكل  تحويل  مايلي:)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

الشريك) ذات  ( املسؤولية) محدودة 

الوحيد

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة)

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اسم الشركة

بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات و آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)119))تحت آقم)695117.

(95I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PROMEDSTORE IMAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC

 PROMEDSTORE IMAGING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 13) شاآع 

أنوال مركزالعاصمة  أنوال مدرل 

ب الطابق 1 شقة 4  - 1391) الداآ 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6186

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((4 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))حسن بناني)51 

حصة اجتماعية من أصل)51)حصة)

 PROMEDSTORE((لفائدة))السيد))ة

 CENTRALE D’ACHAT MEDICAL,

 PARAMEDICAL ET DENTAIRE

شركة بتاآيخ)4))شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))أحمد))نهاآي)51 

حصة اجتماعية من أصل)41))حصة)

 PROMEDSTORE((لفائدة))السيد))ة

 CENTRALE D’ACHAT MEDICAL,

 PARAMEDICAL ET DENTAIRE

شركة بتاآيخ)4))شتن8ر)1)1).
نهاآي) أحمد  )ة)) السيد) تفويت 

191)حصة اجتماعية من أصل)41) 

حصة لفائدة))السيد))ة))فيصل رليل)

جوهري بتاآيخ)4))شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)6)1)75.

(96I

KHM CONSULTING

 DKH CONSTRUCTIONS ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آف  آأسمال الشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 116 تقاط  

شاآع محمد الخامس و املقاومة ، 

1151)، الداآ البيضاء املغرب

 DKH CONSTRUCTIONS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

جيوآج سانت الطابق  االول الرقم 

1 - 1111) الداآ  البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.437447

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»811.111)دآهم«)أي من)»711.111 

عن) دآهم«) (1.511.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)131)75.

(97I

FIDELIO COMPTA

 GROUPE SCOLAIRE JEAN
PAUL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA

حي البطحاء، املركز التجاآي نادية، 

العماآة )، الطابق األول، الشقة 1 ، 

1391)، الداآ البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE JEAN PAUL

PRIVE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شاآع 

الزآقطوني، إقامة الوآود، طابق 6، 

شقة 18، - 1111) الداآ البيضاء، 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477615

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE JEAN PAUL

. PRIVE

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االبتدائي والثانوي.

عنوان املقر االجتماعي):)59،)شاآع)

(،6 إقامة الوآود،)طابق) الزآقطوني،)

الداآ البيضاء،) ((1111 (- (،18 شقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد السيد رليل افهيمي):))5)1 

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

((: ( افهيمي) عادل  السيد  السيد 

دآهم) (111,11 بقيمة) حصة  (1(5

للحصة).

السيد السيد عبد الرفي  افهيمي)))

دآهم) (111,11 حصة بقيمة) (1(5   :

للحصة).

الفقير) العلي  عبد  السيد  السيد 

دآهم) (111,11 حصة بقيمة) (1(5   :

للحصة).

السيد السيد جواد الفقير)):))5)1 

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

الفقير) الدين  نوآ  السيد  السيد 

دآهم) (111,11 حصة بقيمة) (1(5   :

للحصة).

السيد السيد سعيد الفقير):))5)1 

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

املخلوفي) املهدي  السيد  السيد 

دآهم) (111,11 حصة بقيمة) (1(5   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رليل افهيمي عنوانه)ا))حي)
عين) (،(6 آقم) (،1( زنقة) (،( الحمراء)

الشق)1471))الداآ البيضاء،)املغرب.

عنوانه)ا)) ( افهيمي) عادل  السيد 
آ6)،) (،1( زنقة) (،( الحمراء) حي 

الداآ البيضاء،) ((1471 شاآع حيفاء)

املغرب.

افهيمي) الرفي   عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي التسير))،)زنقة)5،)آقم)

69،)1531))الداآ البيضاء،)املغرب.

السيد عبد العلي الفقير عنوانه)ا))
(،48 آقم) (،16 زنقة) منظرونا،) حي 

الداآ) ((1471 عين الشق،) (،( طابق)

البيضاء،)املغرب.

السيد جواد الفقير))عنوانه)ا))حي)
 (1471 (،73 6)،)آقم) انكريط،)زنقة)

الداآ البيضاء،)املغرب.

السيد نوآ الدين الفقير عنوانه)ا))
(،73 آقم) (،(6 زنقة) الرميلة،) حي 

1471))الداآ البيضاء،)املغرب.

السيد سعيد الفقير عنوانه)ا))حي)
 (1471 (،73 6)،)آقم) انكريط،)زنقة)

الداآ البيضاء،)املغرب.

السيد املهدي املخلوفي عنوانه)ا))
(،69 آقم) (،5 زنقة) (،( التسير) حي 

1531))الداآ البيضاء،)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

افهيمي) الرفي   عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي التسير))،)زنقة)5،)آقم)

69،)1531))الداآ البيضاء،)املغرب

السيد سعيد الفقير عنوانه)ا))حي)
 (1471 (،73 6)،)آقم) انكريط،)زنقة)

الداآ البيضاء،)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751613.

(98I

cabinet(jdaini

GSL GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

GSL GARDIENNAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ب6-

3-15 برج واولوت س آ اناس بركان 

- 63311 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7413

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GSL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARDIENNAGE

*االمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اناس) آ  س  واولوت  برج  ب6-3-15)

بركان)-)63311)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد لحسن الخروفي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن الخروفي عنوانه)ا))
زنقة مكناس حي الوفاق سيدي) (33

سليمان بركان)63311)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن الخروفي عنوانه)ا))
زنقة مكناس حي الوفاق سيدي) (33

سليمان بركان)63311)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( االبتدائية ب8ركان)

1)1))تحت آقم)1)1)/)43.

(99I

IFCOF

اورو فرايت النيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IFCOF

 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC

اوآو فرايت النيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 

الزآقطوني الطابق ) الشقة 6 - 

1111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476997

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اوآو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فرايت النيس.

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشحن و نقل البضائ .

46)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  6 الشقة) (( الطابق) الزآقطوني 

1111))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: حامد) امينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حامد  امينة  السيدة 
 (1151  1( آقم) (71 حي الفرح زنقة)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حامد  امينة  السيدة 
 (1151  1( آقم) (71 حي الفرح زنقة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75111.

311I

TQG FIDUCIAIRE

GROSART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
آقم 1111 بن تاشفين ازلي ، 

41151، مراكش املغرب
GROSART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي برادي 3 
آقم )7 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117611
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROSART
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
 3 برادي) (: عنوان املقر االجتماعي)
مراكش) (41111 (- مراكش) (7( آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 411.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى والشيخ):))111.) 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد علي بوشان):))111.))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (111 (: السيد مصطفى والشيخ)

بقيمة)111)دآهم.

السيد علي بوشان):)111))بقيمة)

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي بوشان عنوانه)ا))الحي)

4)4  45111)وآزازات) املحمدي آقم)

املغرب.

والشيخ) مصطفى  السيد 

 4(4 آقم) املحمدي  الحي  عنوانه)ا))

45111)وآزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

والشيخ) مصطفى  السيد 

 4(4 آقم) املحمدي  الحي  عنوانه)ا))

45111)وآزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116678.

311I

CHAMI CONSEILS

BZ CENTER 4U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شاآع محج محمد 

السادس عماآة اآينا الطابق الراب  

شقة 18 ، 71111، العيون املغرب

BZ(CENTER 4U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

شاآع محمد السادس عماآة اآينا 

الطابق الراب  آقم 18 - 71111 

العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33615

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTER 4U

منتج ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلكترونية)) وااللعاب  لالطفال 

.مقهى).مخ8زة و حلويات).

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)

اآينا) عماآة  السادس  محمد  شاآع 

 71111  -  18 آقم) الراب   الطابق 

العيون))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( الزلير) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزلير  ابراهيم  السيد 

آشيد) موالي  حي  1)غشت  شاآع)

العيون)71111)العيون))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزلير  ابراهيم  السيد 

آشيد) موالي  حي  1)غشت  شاآع)

العيون))71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/573).

31(I

cabinet(jdaini

C.O.H TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
C.O.H TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : )7 طريق 
بني وكالن حي لعيون بركان  - 63311 

بركان املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.(413

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (13 في) املؤآخ 
شركة ذات) (C.O.H TRAVAUX حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 (11.111 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 7( اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 
(- ( طريق بني وكالن حي لعيون بركان)
بركان املغرب نتيجة القفال) (63311

الشركة.
و عين:

و) ( حبجاوي) ( ( عمر) السيد)ة))
آقم) الثاني  الحسن  شاآع  عنوانه)ا))
477)حي بوكراع بركان)63311)بركان)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاآيخ)13)أكتولر)1)1))وفي))7)طريق)
بني وكالن حي لعيون بركان))-)63311 

بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((( بتاآيخ) ( االبتدائية ب8ركان)

1)1))تحت آقم)1)1)/9)4.

313I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

SAGUEN
إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE

زنقة تانسيفت عماآة 18 شقة )1 

اكدال ، 11191، الرلاط املغرب

SAGUEN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 شاآع 

االبطال اكدال 11191 الرلاط 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1(6847

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)3))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

زنقة) (18 تحويل املقر االجتماعي من)

تانسيفت آقم))1)اكدال الرلاط الى)7 

شاآع االبطال اكدال الرلاط

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)511)حصة من اصل)511)من)

طرف السيدة كمال نجوى الى السيد)

الصنهاجي هشام ودي 

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد الصنهاجي هشام ودي )

مسير وحيد للشركة

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير شكل الشركة من شركة ذات)

الى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

على) ينص  الذي  (:5 آقم) قراآ 

تحيين النظام االسا�ضي وفقا) مايلي:)

للقراآات املتخذة اعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي ينص على) (:1-4-7 بند آقم)

مايلي:)شكل الشركة)-املقر الجتماعي-)

املساهمات في آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)118114.

314I

WAY CONSEIL

STE DE SERVICES DE L’EAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  STE DE SERVICES DE L’EAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بوعكاز بلوك 8 آقم 354 املحاميد - 

41161 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117595

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE DE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SERVICES DE L’EAU

أعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- املحاميد) (354 آقم) (8 بوعكاز بلوك)

41161)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



15665 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عادل امزيي):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امزيي  عادل  السيد 
املحاميد) (354 آقم) (8 بلوك) بوعكاز 

41161)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امزيي  عادل  السيد 
املحاميد) (354 آقم) (8 بلوك) بوعكاز 

41161)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116671.

315I

offisc

DIGITAL DROPSHIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc

DIGITAL DROPSHIP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مرس سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 1511) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477791

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL DROPSHIP

غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)

األجهزة املعلوماتية.

6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

مرس سلطان الطابق األول الشقة)3 

- 1511))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: يوسف) السيد طوليل 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  طوليل  السيد 
  48 آقم) (51 بلوك) عثمان  سيدي 

1451))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  طوليل  السيد 
  48 آقم) (51 بلوك) عثمان  سيدي 

1451))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

316I

easy(compta

غوادكس لوجيستيك كومسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

easy(compta

 RES(KOUTOUBIA(IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY(NASSIM،

20520، CASABLANCA(maroc
غوادكس لوجيستيك كومسيون 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الزآقطوني إقامة فوش الطابق 

األول شقة 14, 18) شاآع 

الزآقطوني إقامة فوش الطابق 

األول شقة 14, 18) 1371) الداآ 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.46(545

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((4 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الغالي) ( هشام) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

111)حصة لفائدة))السيد))ة)))سعيد)

شتن8ر) ((4 و إلياس البوشبتي بتاآيخ)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751779.

317I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 EL GDICHI
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 EL GDICHI CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أوالد 

الغزال - 83111 تاآودانت تاآودانت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

71(3

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GDICHI CONSTRUCTION

-1)أعمال) غرض الشركة بإيجاز):)
تجهيز الطرق

-))األعمال املتنوعة والبناء.
أوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الغزال)-)83111)تاآودانت تاآودانت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: ( السيد رليد الكدي�ضي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رليد الكدي�ضي عنوانه)ا))
عماآة)11)شقة)135)الفرح)4)بنسركاو)

81114)اكادير املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رليد الكدي�ضي عنوانه)ا))
عماآة)11)شقة)135)الفرح)4)بنسركاو)

81114)اكادير املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بتاآودانت) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1415.
318I

STREET BUSINESS CENTER

 TABTI D’EXPLOITATION
TOURISTIQUE

عقد تسيير حر ألصل تجاآي))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاآي

 TABTI D’EXPLOITATION
 TOURISTIQUE

مؤآخ) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
أعطى)) ((1(1 أكتولر) ((1 قي)
 TABTI D’EXPLOITATION
املسجل) ( (TOURISTIQUE SARL
باملحكمة) (1 التجاآي) بالسجل 
التسيير) حق  بالصويرة  االبتدائية 
ب) الكائن  التجاآي  لألصل  الحر 
 44111 (- ( العطاآين) شاآع  (37 آقم)
 HOTEL لفائدة) املغرب  الصويرة 
تبتدئ) سنة  (4 ملدة) (SOUIRI SARL



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15666

 31 في) تنتهي  و  ((1(1 يناير) (11 من)
شهري) مبلغ  مقابل  ((1(4 دجن8ر)

قيمته)11.111)دآهم.

319I

الوهابي الومنيوم

الوهابي الومنيوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

el(ouahabi(aluminium

اقامة العزيزية شاآع آويوم العرلية 

السعودية الطابق 3 آقم 1) طنجة ، 

tanger(maroc ،91111

الوهابي الومنيوم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة  

العزيزية شاآع آويوم العرلية 

السعودية الطابق  3 آقم 1) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

118147

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الوهابي)

الومنيوم.

نجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلومنيوم.

اقامة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرلية) آويوم  شاآع  العزيزية 
 -  (1 آقم) (3 ( الطابق) السعودية 

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الوهابي عبد الصمد):))111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) عبد  الوهابي  السيد 

عنوانه)ا))حي م8روكة)5)زنقة)34)آقم)

15))طنجة)91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) عبد  الوهابي  السيد 

عنوانه)ا))حي م8روكة)5)زنقة)34)آقم)

15))طنجة)91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) ((( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)4833.

311I

STREET BUSINESS CENTER

 TABTI D’EXPLOITATION

TOURISTIQUE

عقد تسيير حر ألصل تجاآي))األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاآي

 TABTI D’EXPLOITATION

 TOURISTIQUE

مؤآخ) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

أعطى)) ((1(1 أكتولر) ((1 قي)

 TABTI D’EXPLOITATION

املسجل) ( (TOURISTIQUE SARL

باملحكمة) (1 التجاآي) بالسجل 

التسيير) حق  بالصويرة  االبتدائية 

الحر لألصل التجاآي الكائن ب آقم)

11)شاآع إبن آشد))-)44111)الصويرة)

 CAP PLACE SARL لفائدة) املغرب 

ملدة)4)سنة تبتدئ من)11)يناير)1)1) 

مقابل) ((1(4 دجن8ر) (31 في) تنتهي  و 

مبلغ شهري قيمته)8.111)دآهم.

311I

WAY CONSEIL

HANICHAM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HANICHAM TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

شعوف عيادي أيوآ الشطر 1 شقة 

آقم ) آقم 45) - 41161 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117619

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HANICHAM TRAVAUX

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرق.

)املقاول لألعمال املتنوعة والبناء.

)استيراد.)تصدير.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1)شقة) شعوف عيادي أيوآ الشطر)
مراكش) (41161  -  (45 آقم) (( آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: ( السيد هشام موجود)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

ايشو) ايت  الحنين  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

ايشو) ايت  الحنين  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ايت بوسعدن قلعة امكونة))

11)45)تنغير املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد هشام موجود)
 45111  338 آقم) مكرآ  (( شمس)

وآزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ايشو) ايت  الحنين  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ايت بوسعدن قلعة امكونة))

11)45)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116677.

31(I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

LUBMAR DRIOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET FINANCE ET CONSEIL
1)  اقامة آيني شاآع ابن مرحل 

الطابق ) آقم 5 طنجة ، 71111، 
طنجة املغرب

LUBMAR DRIOUCH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 69 
اقامة الرياض 61 الطابق السفلي 

طنجة  - 91111 طنجة املغرب .
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.71913

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((5 في) املؤآخ 

املصادقة على):
 MOHAMMED((تفويت السيد))ة
MALKI 1.111)حصة اجتماعية من)
أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))
شتن8ر) ((5 بتاآيخ) (ACHRAF SEBAI

.(1(1
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5516.

313I

BEST COMPTA SARL

MONEYFASTPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

MONEYFASTPRO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد بنونة آقم 7)3 بوجراح 

تطوان - TETOUAN 93111 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7845

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MONEYFASTPRO

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال

تغيير العملة

ردمات اررى.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد بنونة آقم)7)3)بوجراح تطوان)

- TETOUAN 93111)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: داود) السيد اسماعيل 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: داود) اسماعيل  السيد  (

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

داود عنوانه)ا)) اسماعيل  السيد 

تجزئة النصر شاآع سد ابن بطوطة)

آقم)69)مرتيل)93151)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد اسماعيل داود)

تجزئة النصر شاآع سد ابن بطوطة)

آقم)69)مرتيل)93151)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4817.

314I

smart(school(safi(private

 SMART SCHOOL SAFI 

PRIVATE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

smart(school(safi(private

طابق االول من منزل الرقم )3 

تجزئة غيثة حي عقبة بن ناف  ، 

46111، أسفي املغرب

 SMART SCHOOL SAFI PRIVATE 

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 تجزئة 

غيتة حي عقبة بن ناف  كاوكي أسفي 

- 46111 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11919

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SMART SCHOOL SAFI PRIVATE

.SARL AU

 Soutien (: غرض الشركة بإيجاز)

.scolaire

عنوان املقر االجتماعي):))3)تجزئة)

غيتة حي عقبة بن ناف  كاوكي أسفي)-)

46111)أسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: يوسف) عنتري  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  عنتري  السيد 

ناف ) بن  عقبة  حي  غيتة  تجزئة  (3(

كاوكي))أسفي)4611)أسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  عنتري  السيد 

ناف ) بن  عقبة  حي  غيتة  تجزئة  (3(

كاوكي))أسفي)46111)أسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( االبتدائية بآسفي)

1)1))تحت آقم)-.

315I

CONCILIUM EXPERTISE

 CENTRE DE RADIOLOGIE

ROND POINT GEORGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

الدادو�ضي،) زايد  ابو  156،زنقة 

(، البيضاء) الداآ  املعاآيف،) (،9 آقم)

1331)،)الداآ البيضاء)املغرب

 CENTRE DE RADIOLOGIE

شركة) (ROND POINT GEORGE

ذات املسؤولية املحدودة

آقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

14)تجزئة موالي التهامي شاآع) و) (1(

(- الداآالبيضاء) سلمات  مصطفى 

1111))الداآالبيضاء)املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

477963

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE DE RADIOLOGIE

.ROND POINT GEORGE

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشعة الطبية.

 1( آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شاآع) التهامي  موالي  تجزئة  (14 و)

(- الداآالبيضاء) سلمات  مصطفى 

1111))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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 511 ( (: كروف) نسيمة  السيدة 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: صندي) سلمى  السيدة 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نسيمة كروف عنوانه)ا))
شاآع املهدي بن بركة اقامة حدائق)
املناآ))1)عماآة)13)طابق)13)شقة)15 
الداآالبيضاء) ((1111 الداآالبيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) السيدة سلمى صندي 
 11 شقة) (( طابق) (13 امرود) اقامة 
جنان كاليفوآني عين الشق البيضاء)

1111))الداآالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نسيمة كروف عنوانه)ا))
شاآع املهدي بن بركة اقامة حدائق)
املناآ))1)عماآة)13)طابق)13)شقة)15 
الداآالبيضاء) ((1111 الداآالبيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) السيدة سلمى صندي 
 11 شقة) (( طابق) (13 امرود) اقامة 
جنان كاليفوآني عين الشق البيضاء)

1111))الداآالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751976.

316I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TANGER RAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 
619) ، 41111، مراكش املغرب

TANGER RAK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تأجير 

جمي  العقاآات املفروشة - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117587

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGER RAK

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمي  العقاآات املفروشة.

تأجير) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 41111 (- جمي  العقاآات املفروشة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السو�ضي) اوآيك  الحسين  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السو�ضي) اوآيك  الحسين  السيد 

 Allée(De( La( Libération عنوانه)ا))

Nanterre)92000))92000)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السو�ضي) اوآيك  الحسين  السيد 

 Allée(De( La( Libération عنوانه)ا))

Nanterre)92000))92000)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116646.

317I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

RACHID PRO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

آقم 34)، شاآع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5111)، رريبكة 

املغرب

RACHID PRO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عيون الوحدة آقم 45 الطابق األول 

- 5111) رريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6653

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACHID PRO SARL AU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي

األشغال املختلفة أو البناء

اإلستيراد والتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق األول) (45 عيون الوحدة آقم)

- 5111))رريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: آشيد) الكتاني  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) آشيد  الكتاني  السيد 
زنقة الكابون بلوك)»)س)»)آقم)11)حي)

النهضة)5111))رريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) آشيد  الكتاني  السيد 
زنقة الكابون بلوك)»)س)»)آقم)11)حي)

النهضة)5111))رريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)816.

318I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAFIKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

RAFIKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57، شاآع 

موآيتانيا صندوق ال8ريد 619) - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117585

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAFIKI



15669 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمي  العقاآات املفروشة.

عنوان املقر االجتماعي):)57،)شاآع)

 -  (619 ال8ريد) صندوق  موآيتانيا 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 René( Julien السيد)

RICHARDOT :  511)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة).

 Corinne( Henriette السيدة)

Lucienne(RIVA(:((500)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 René( Julien السيد)

دواآ) عنوانه)ا)) (RICHARDOT

وقيادة) القروية  الجماعة  التون�ضي 

 41111 ( غيات) هللا  عبد  سيدي 

مراكش املغرب.

 Corinne( Henriette السيدة)

دواآ) عنوانه)ا)) (Lucienne( RIVA

وقيادة) القروية  الجماعة  التون�ضي 

 41111 ( غيات) هللا  عبد  سيدي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 René( Julien السيد)

دواآ) عنوانه)ا)) (RICHARDOT

وقيادة) القروية  الجماعة  التون�ضي 

 41111 ( غيات) هللا  عبد  سيدي 

مراكش املغرب

 Corinne( Henriette السيدة)

دواآ) عنوانه)ا)) (Lucienne( RIVA

وقيادة) القروية  الجماعة  التون�ضي 

 41111 ( غيات) هللا  عبد  سيدي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116641.

319I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 MICROTECHNIC
 INTERNATIONAL

MORROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
آقم 34)، شاآع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5111)، رريبكة 

املغرب

 MICROTECHNIC

 INTERNATIONAL MORROCCO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني، شاآع فلسطين آقم 141 حي 

األمل - 5111) رريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6657

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 MICROTECHNIC (: تسميتها)

 INTERNATIONAL MORROCCO

.SARL AU

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البالستيك

تجاآة البالستيك

اإلستيراد والتصدير.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) (141 الثاني،)شاآع فلسطين آقم)

األمل)-)5111))رريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( أنواآ) بنشري  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أنواآ  بنشري  السيد 

)1)حي النهضة) زنقة أفغانستان آقم)

5111))رريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أنواآ  بنشري  السيد 

)1)حي النهضة) زنقة أفغانستان آقم)

5111))رريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم))81.

3(1I

FIGENOR

RIF AGGLOS - SARL

إعالن متعدد القراآات

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

RIF(AGGLOS - SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

زغنغان طريق الجديد بويزآزان بني 

شيكر - - الناظوآ املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.3611

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)16)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

التي) االجتماعية  الحصص  تقسيم 

في ملك املرحوم الحسن بنعمرو على)

اصحاب الحقوق

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تقسيم الحصص االجتماعية التي في)
على) محمد  بنمسعود  املرحوم  ملك 

اصحاب الحقوق
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد بغدادي بغداد كمسير)
وحده) له  و  محدودة  غير  وحيدملدة 

حق التصرف
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 آقم) بند 
مايلي:)تغيير الفصل)6)و)7)من القانون)

االسا�ضي
الذي ينص على) (:13-16 بند آقم)
بغداد) بغدادي  السيد  تعيين  مايلي:)
له) و  كمسير وحيدملدة غير محدودة 

وحده حق التصرف
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3456.

3(1I

MAOLAB

MAOLAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAOLAB
حي بوآغون شاآع آغراغة إقامة 

الكوآنيش الشقة 1 الداآ البيضاء ، 
1511)، الداآ البيضاء املغرب

MAOLAB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بوآغون شاآع آغراغة إقامة 

الكوآنيش الشقة 1 الداآ البيضاء 
الداآ البيضاء 1111) الداآ البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476765
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAOLAB

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

آو) الصناعية  آو  التجاآية  العمليات 

الزآاعية).

التجاآة في اإلستيراد والتصدير.

التجاآة في الفواكه آو الخضروات)

الطازجة)..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) آغراغة  شاآع  بوآغون 

البيضاء) الداآ  (1 الشقة) الكوآنيش 

1111))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 99.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

331)حصة) ( (: السيد عسو محمد)

بقيمة)33.111)دآهم للحصة).

السيد عسو عثمان):))331)حصة)

بقيمة)33.111)دآهم للحصة).

السيد عراقي حسيني آمين):))331 

حصة بقيمة)33.111)دآهم للحصة).

بقيمة) (331 (: السيد عسو محمد)

111)دآهم.

بقيمة) (331 (: السيد عسو عثمان)

111)دآهم.

 331 (: السيد عراقي حسيني آمين)

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  عسو  السيد 

كاليفوآنيا) (14 آقم) املدينة  إقامة 

1111))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) عثمان  عسو  السيد 

كاليفوآنيا) (14 آقم) املدينة  إقامة 

1111))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

آمين) حسيني  عراقي  السيد 

آقم11  آعبابو  إقامة  عنوانه)ا))

 (1111 البيضاء) الداآ  كاليفوآنيا 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  عسو  السيد 

كاليفوآنيا) (14 آقم) املدينة  إقامة 

1111))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب

عنوانه)ا)) عثمان  عسو  السيد 

كاليفوآنيا) (14 آقم) املدينة  إقامة 

1111))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب

آمين) حسيني  عراقي  السيد 

آقم11  آعبابو  إقامة  عنوانه)ا))

 (1111 البيضاء) الداآ  كاليفوآنيا 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

3((I

بهجة اكسبوآ

بهجة اكسبور

إعالن متعدد القراآات

بهجة اكسبوآ

زنقة بن مرين عماآة سنيما اطلس - 

مراكش زنقة بن مرين عماآة سنيما 

اطلس - مراكش، 41111، مراكش 

املغرب

بهجة اكسبوآ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة بن 

مرين عماآة سنيما اطلس - مراكش . 

41111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.5(19

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)يونيو)1998

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الزيادة في آاسمال الشركة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) بند 

الشركة) آاسمال  في  الزيادة  مايلي:)

دآهم) (1111111 الى) (111111 من)

جديد) سهم  (9111 باحدات) ودلك 

من فئة)111)دآهم لكل سهم بادماج)

مدرراتها واآلاحها املؤجلة

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي من زنقة بن)

مرين عماآة سنيما اطلس مراكش الى)

سيدي غانم تجزئة)1)1)شاآع اسفي)

الحي الصناعي مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1999)تحت آقم)991)1.

3(3I

FIDULIMAR

TIZGUI SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TIZGUI SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

  SDTM  محمد الخامس قرب شركة

45000 - وآزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11195

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIZGUI SERVICES SARL
اصالح و) (: غرض الشركة بإيجاز)

تركيب زجاجات السياآات.
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  SDTM ( محمد الخامس قرب شركة)

45111 -)وآزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: النالي) العالي  السيد عبد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد عبد الرحمان عدنان):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العالي النالي عنوانه)ا))
الجديد)) املغرب  تجزئة  ( (511 آقم)

111)9)العرائش املغرب.
عدنان) الرحمان  عبد  السيد 
اهل) ترميكت  تبونت  عنوانه)ا))

وآزازات)45111)وآزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي النالي عنوانه)ا))
الجديد) املغرب  تجزئة  ( (511 آقم)

111)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.
3(4I

CAF MANAGEMENT

BOUZOUBAA ROUISSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
11)1)، الداآ البيضاء املغرب

BOUZOUBAA ROUISSI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد 3 الرقم )) النخيل - 

1111) الداآ البيضاء املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.311111

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 3))شتن8ر) املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (BOUZOUBAA ROUISSI
وعنوان) دآهم  (11.111 آأسمالها)
إقامة) مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
شهرزاد)3)الرقم))))النخيل)-)1111) 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الداآ 

توقف نشاط الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (( الرقم) (3 شهرزاد) إقامة  سمية 
البيضاء) الداآ  ((1111 (- ( ( النخيل)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))بدآ)))بوزوب  و عنوانه)ا))
الرقم) (3 إقامة شهرزاد) زنقة سمية 
البيضاء) الداآ  ((1111 النخيل) (((

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751911.

3(5I

FIDULIMAR

TN TAWMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
TN TAWMAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي توالوالت 

اكنيون - 45311 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

889

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAWMAT

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و االشغال املختلفة)

مقاول في عمليات الغرس و اصالح)

و) املراكن  و  الخضراء) الفضاءات 

االزقة

.NEGOCIANT(تاجر

:)توالوالت) عنوان املقر االجتماعي)

اكنيون)-)45311)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد ادوماز):))341)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 331 ( (: ادوماز) ميمون  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد ادوماز):))331)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ادوماز  احمد  السيد 

تنغير) (45311 اكنيون) تولوالت 

املغرب.

عنوانه)ا)) ادوماز  ميمون  السيد 

تنغير) (45311 اكنيون) تولوالت 

املغرب.

عنوانه)ا)) ادوماز  محمد  السيد 

تنغير) (45311 اكنيون) تولوالت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ادوماز  احمد  السيد 

تولوالت اكنيون)45311)تنغير املغرب

عنوانه)ا)) ادوماز  ميمون  السيد 

تولوالت اكنيون)45311)تنغير املغرب

عنوانه)ا)) ادوماز  محمد  السيد 

تولوالت اكنيون)45311)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغير)

1)1))تحت آقم)-.

3(6I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 BEST LAVAGE AUTO SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue( Ibn( Aicha( Résid.les( huit

 paliers( 5eme( Etage( Appt.n°51

 Guéliz( MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH MAROCA

 BEST LAVAGE AUTO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 111 

الطابق 4 تجزئة املناآ شاآع أسفي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117597

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LAVAGE AUTO SARL AU

غسيل) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

املركبات) أنواع  لجمي   متنقل 

والدآاجات الناآية.

•)الغسيل البيئي للمركبات)،

•)تنظيف فرش السياآات)،

•)إزالة الترسبات الكلسية لحواف)

السياآة)،

•)بي  الخدمات ع8ر منصة الويب)،

وتصدير) واستيراد  ولي   شراء) (•

أو) املنتجات  جمي   وتجاآة  وتوزي  

املعدات املعدة لقطاع ردمة وصيانة)

املركبات..

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)111 

أسفي) شاآع  املناآ  تجزئة  (4 الطابق)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: محمد) الوآاق  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  الوآاق  السيد 

))آقم) تجزئة م8روكة عماآة الطائف)

3)مراكش)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  الوآاق  السيد 

))آقم) تجزئة م8روكة عماآة الطائف)

3)مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116671.

3(7I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 SOCIETE LAAYOUNE

SEGMA SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينب  آقم )3 العيون ، 

71111، العيون املغرب

 SOCIETE LAAYOUNE SEGMA

SERVICES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي ادآيس 1 

حي 717 آقم 18  - 71111 العيون 

املغرب .

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(7613

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ردمات املواد الغذائية واالطعام)

تنظيم الحفالت)

التجاآة العامة)

االشغال والخدمات املختلفة)

االستيراد والتصدير)

الطبية) املخلفات  تدبير 

والصيدالنية)

النقل لحساب الغير)

نقل املر�ضى)

اشغال النظافة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/534).

3(8I

FOUZMEDIA

VOTRERAHTKOUM›SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 VOTRERAHTKOUM›SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

آقم 3 شاآع املنصوآ الدهبي الرقم 

14 عماآة فكيك - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56733

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VOTRERAHTKOUM’SERVICE

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع املنصوآ الدهبي الرقم) (3 آقم)

القنيطرة) (14111 (- 14)عماآة فكيك)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مراك�ضي أشرف عنوانه)ا))

الرقم) (E زنقة سلمان الفاآ�ضي عماآة)

9)--)وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) أناس  مراك�ضي  السيد 

الرقم) (E زنقة سلمان الفاآ�ضي عماآة)

9)--)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراك�ضي أشرف عنوانه)ا))

الرقم) (E زنقة سلمان الفاآ�ضي عماآة)

9)--)وجدة املغرب

عنوانه)ا)) أناس  مراك�ضي  السيد 

الرقم) (E زنقة سلمان الفاآ�ضي عماآة)

9)--)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

3(9I

FOUZMEDIA

LLCH TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LLCH TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شاآع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56811

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LLCH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANSPORT

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين وطنيا ودوليا.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  بريكة  السيد 

الشرقية) الرامي  بئر  (469 الرقم)

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  بريكة  السيد 

الشرقية) الرامي  بئر  (469 الرقم)

14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

331I

SIMPLCOMPT CONSULTING

 CHARIKATE ALAZEMI

LILINJAZ ALAKARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شاآع عالل الفا�ضي عماآة )1 شقة 
آقم ) حي سين مراكش ، 41117، 

مراكش املغرب

 CHARIKATE ALAZEMI LILINJAZ

ALAKARI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوازيس 

) عماآة آقم 344 شقة آقم 11 

الطابق الراب   - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117581

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CHARIKATE ALAZEMI LILINJAZ

.ALAKARI

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاآي

مقاول االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)الوازيس)) 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب ))-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

غالب) سلطان  مشاآي  السيد 

بقيمة) حصة  (51 ( (: العازمي) دابس 

111)دآهم للحصة).

بن) الرحمان  السيد بدآ بن عبد 

سعد املشوح):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

العزيز بن جمال بن) السيد عبد 

ناصر النعيم):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

العزيزلن) السيد فرحان بن عبد 

حصة بقيمة) (51 ( (: فرحان الشمري)

111)دآهم للحصة).

السيد حمود بن عتيق بن رلف)

الرويلي):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

عبد) سالم  احمد  امل  السيدة 

العزيز الراشد):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

السيد صالح بن محمد بن صالح)

السيف):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

السيد آمزي حسين علوي ابو بكر)

الكاف):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

عبد) بن  ناصر  بن  احمد  السيد 

الرحمان السميح):))51)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة).

بن) عايض  بنت  سحر  السيدة 

حصة بقيمة) (51 ( (: ناصر الدوسري)

111)دآهم للحصة).

تقي) بن  بن محمد  احمد  السيد 

الجنبي):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

بن) علي  بنت  حميده  السيدة 

51)حصة بقيمة) ( (: سليمان الش8رمي)

111)دآهم للحصة).

بن) بن علي  الرحمن  السيد عبد 

بقيمة) حصة  (51 ( (: الدريل) حمود 

111)دآهم للحصة).

بن) محمد  بن  ابراهيم  السيد 

بقيمة) حصة  (51 ( (: الشهري) محمد 

111)دآهم للحصة).

بن) مباآك  بنت  نوآه  السيدة 

شعيفان العصيمي):))51)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة).

السيد عي�ضي بن محمد بن مباآك)

اللبدي):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

بن) محمد  بن  هللا  عبد  السيد 

51)حصة) ( (: سليمان آشدي القي�ضي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

بن) سعود  بنت  ايمان  السيدة 

حصة بقيمة) (51 ( (: ناصر القحطاني)

111)دآهم للحصة).

بن) بن علي  الرحمن  السيد عبد 

حصة بقيمة) (51 ( (: عبد هللا املو�ضى)

111)دآهم للحصة).

السيد سلطان بن علي بن حسين)

الهمامي):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

غالب) سلطان  مشاآي  السيد 
 ( الوازيس) دابس العازمي عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
بن) الرحمان  السيد بدآ بن عبد 
 ( الوازيس) عنوانه)ا)) املشوح  سعد 
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
العزيز بن جمال بن) السيد عبد 
 ( الوازيس) عنوانه)ا)) النعيم  ناصر 
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
العزيزلن) السيد فرحان بن عبد 
فرحان الشمري عنوانه)ا))الوازيس)) 
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
السيد حمود بن عتيق بن رلف)
عماآة) (( الوازيس) الرويلي عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
عبد) سالم  احمد  امل  السيدة 
 ( الوازيس) العزيز الراشد عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
السيد صالح بن محمد بن صالح)
عماآة) (( الوازيس) السيف عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
السيد آمزي حسين علوي ابو بكر)
عماآة) (( الوازيس) عنوانه)ا)) الكاف 
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
عبد) بن  ناصر  بن  احمد  السيد 
الرحمان السميح عنوانه)ا))الوازيس)
 11 آقم) شقة  (344 آقم) عماآة  ((
مراكش) (41111 الراب ) الطابق 

املغرب.
السيد سحر بنت عايض بن ناصر)
الدوسري عنوانه)ا))الوازيس)))عماآة)
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
تقي) بن  بن محمد  احمد  السيد 
عماآة) (( الوازيس) عنوانه)ا)) الجنبي 
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

بن) علي  بنت  حميده  السيدة 
الوازيس) سليمان الش8رمي عنوانه)ا))
 11 آقم) شقة  (344 آقم) عماآة  ((
مراكش) (41111 الراب ) الطابق 

املغرب.
بن) بن علي  الرحمن  السيد عبد 
 ( الوازيس) حمود الدريل عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
بن) محمد  بن  ابراهيم  السيد 
 ( الوازيس) محمد الشهري عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
بن) مباآك  بنت  نوآه  السيدة 
عنوانه)ا)) العصيمي  شعيفان 
الوازيس)))عماآة آقم)344)شقة آقم)
مراكش) (41111 الراب ) الطابق  (11

املغرب.
السيد عي�ضي بن محمد بن مباآك)
عماآة) (( الوازيس) اللبدي عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
بن) محمد  بن  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا)) القي�ضي  آشدي  سليمان 
الوازيس)))عماآة آقم)344)شقة آقم)
مراكش) (41111 الراب ) الطابق  (11

املغرب.
بن) سعود  بنت  ايمان  السيدة 
ناصر القحطاني عنوانه)ا))الوازيس)) 
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
بن) بن علي  الرحمن  السيد عبد 
عبد هللا املو�ضى عنوانه)ا))الوازيس)) 
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
السيد سلطان بن علي بن حسين)
عماآة) (( الوازيس) الهمامي عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
غالب) سلطان  مشاآي  السيد 
 ( الوازيس) دابس العازمي عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116635.

331I

HK CONSULTING

INDUS FAOUZI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

 INDUS FAOUZI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 

الزآقطوني الطابق ) شقة 6 - 

1131) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

478117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 INDUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FAOUZI SARL AU

بي ) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط،) الصناعية  اللوازم 

جمي  عمليات االستيراد)-)التصدير،)

التجاآية) ( ( وعموما جمي  املعامالت)

أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو)

العقاآية التي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو)

التي تساهم في تطوآها..

 46 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع الزآقطوني الطابق)))شقة)6 - 

1131))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)111)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: زكرياء) فوزي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زكرياء) فوزي  السيد 

 5 السالم) إقامة  الوحدة  طريق 

الطابق)1)شقة)7)عين السب )51)1) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زكرياء) فوزي  السيد 

 5 السالم) إقامة  الوحدة  طريق 

الطابق)1)شقة)7)عين السب )51)1) 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)144)75.

33(I

KARIMI CONSULTING

كونستلزا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMI CONSULTING

 RES.WALILI ABDELMOUMEN

 CASABLANCA ، 37500،

CASABLANCA MAROC

كونستلزا   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البدآ مجموعة 11 عماآة 99 آقم 

7 عين السب  الداآ البيضاء عين 

السب  الداآ البيضاء 345)1 الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4767(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونستلزا)).

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7 آقم) (99 عماآة) (11 البدآ مجموعة)

عين السب  الداآ البيضاء)عين السب )

345)1)الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: العمري) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العمري  زكرياء) السيد 

حي األمل)))آقم)31)تيط مليل البيضاء)

345)1)الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العمري  زكرياء) السيد 

حي األمل)))آقم)31)تيط مليل البيضاء)

345)1)الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751856.

333I

CONCILIUM EXPERTISE

COD AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�ضي، 
آقم 9، املعاآيف، الداآ البيضاء ، 

1331)، الداآ البيضاء املغرب

COD AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 156 
زنقة ابو زايد الدادو�ضي، آقم ،9 

املعاآيف، الداآ البيضاء - 1111) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475397

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 COD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGENCY

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التظاهرات.
عنوان املقر االجتماعي):)156)زنقة)
ابو زايد الدادو�ضي،)آقم)،9)املعاآيف،)

الداآ البيضاء)-)1111))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 NMBT HOLDING الشركة)

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (:  1.111

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 NMBT HOLDING الشركة)
عنوانه)ا))آقم)31)،)شاآع عقبة)،)آقم)

BIS)1،)اقامة النيل اكدال)،)الرلاط)

11111)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محجوبي  عزيز  السيد 

س) م  (( الخزامة) تجزئة  ليساسفة 

 (1111  3 طابق) (11 ))عماآة أ شقة)

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)81)749.

334I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

Sansabil travaux
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

Sansabil(travaux  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

)41 حي ضيف بكاي سيدي يحيى - 

وجدة - OUJDA 61111 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) )))شتن8ر) املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

مغراوي آضوان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)95)).

335I

SIMPLCOMPT CONSULTING

 CHARIKAT ANOKHBA

ALAKARIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

شاآع عالل الفا�ضي عماآة )1 شقة 
آقم ) حي سين مراكش ، 41117، 

مراكش املغرب

 CHARIKAT ANOKHBA

ALAKARIYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوازيس 

) عماآة آقم 344 شقة آقم 11 

الطابق الراب    - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117459

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CHARIKAT ANOKHBA  :

.ALAKARIYA

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاآي

مقاول االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)الوازيس)) 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )))-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

غالب) سلطان  مشاآي  السيد 

بقيمة) حصة  (51 ( (: العازمي) دابس 

111)دآهم للحصة).

السيد حماد بن صالح بن طاهر)
بوقس):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).
بن) علي  بنت  حميده  السيدة 
51)حصة بقيمة) ( (: سليمان الش8رمي)

111)دآهم للحصة).
السيد صالح بن احمد بن محمد)
الناف ):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).
السيد صالح بن محمد بن صالح)
السيف):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).
السيد برغش بن عايض بن عبد)
هللا الدوسري):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).
السيد آشدان بن رالد بن ثالب)
العرفج):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).
عبد) بن  ابراهيم  بن  بدآ  السيد 
51)حصة بقيمة) ( (: العزيز ال تمران)

111)دآهم للحصة).
السيد محمد عبيد سعيد عبيد)
 111 بقيمة) حصة  (51 ( (: الخاطري)

دآهم للحصة).
عبد) بن  محمد  بن  عمر  السيد 
هللا العجالن):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).
السيد آياض بن علي بن عبد هللا)
 111 بقيمة) حصة  (51 ( (: الغامدي)

دآهم للحصة).
بن محمد) احمد  بن  يحي  السيد 
عسيري):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).
بن) سعود  بنت  نجوان  السيدة 
51)حصة بقيمة) ( (: عوض العصيمي)

111)دآهم للحصة).
بن) جمال  بن  محمد  السيد 
منصوآالعلي):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).
السيد حامد عبد املحسن يوسف)
عسيري):))51)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).
السيد عبد الرحمان سعد مسعد)
 111 بقيمة) حصة  (51 ( (: الضيفي)

دآهم للحصة).

الحسن) محمد  احمد  السيد 

احمد الطيب):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

الرحمان بن) السيد بدآ بن عبد 

سعد املشوح):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

بن) مسلم  بن  ابراهيم  السيد 

51)حصة بقيمة) ( (: سليمان التميمي)

111)دآهم للحصة).

السيد احمد بن عبد الكريم بن)

حسين الهوتي):))51)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

غالب) سلطان  مشاآي  السيد 

 ( الوازيس) دابس العازمي عنوانه)ا))

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

السيد حماد بن صالح بن طاهر)

عماآة) (( الوازيس) عنوانه)ا)) بوقس 
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

بن) علي  بنت  حميده  السيدة 

الوازيس) سليمان الش8رمي عنوانه)ا))

 11 آقم) شقة  (344 آقم) عماآة  ((

مراكش) (41111 الراب ) الطابق 

املغرب.

السيد صالح بن احمد بن محمد)

عماآة) (( الوازيس) عنوانه)ا)) الناف  
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

السيد صالح بن محمد بن صالح)

عماآة) (( الوازيس) السيف عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

السيد برغش بن عايض بن عبد)

 ( الوازيس) عنوانه)ا)) الدوسري  هللا 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

السيد آشدان بن رالد بن ثالب)

عماآة) (( الوازيس) العرفج عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.
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عبد) بن  ابراهيم  بن  بدآ  السيد 

العزيز ال تمران عنوانه)ا))الوازيس)) 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

السيد محمد عبيد سعيد عبيد)

الخاطري عنوانه)ا))الوازيس)))عماآة)
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

السيد عمر بن محمد بن عبد هللا)

))عماآة) العجالن عنوانه)ا))الوازيس)
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

السيد آياض بن علي بن عبد هللا)

الغامدي عنوانه)ا))الوازيس)))عماآة)
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

بن محمد) احمد  بن  يحي  السيد 

عماآة) (( الوازيس) عسيري عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

بن) سعود  بنت  نجوان  السيدة 

عوض العصيمي عنوانه)ا))الوازيس)) 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

بن) جمال  بن  محمد  السيد 

 ( الوازيس) عنوانه)ا)) منصوآالعلي 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

السيد حامد عبد املحسن يوسف)

عماآة) (( الوازيس) عسيري عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

السيد عبد الرحمان سعد مسعد)

))عماآة) الوازيس) الضيفي عنوانه)ا))
آقم)344)شقة آقم)11)الطابق الراب )

41111)مراكش املغرب.

الحسن) محمد  احمد  السيد 

 ( الوازيس) عنوانه)ا)) الطيب  احمد 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

بن) الرحمان  السيد بدآ بن عبد 

 ( الوازيس) عنوانه)ا)) املشوح  سعد 

عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.

بن) مسلم  بن  ابراهيم  السيد 
سليمان التميمي عنوانه)ا))الوازيس)) 
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
السيد احمد بن عبد الكريم بن)
 ( الوازيس) حسين الهوتي عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
غالب) سلطان  مشاآي  السيد 
 ( الوازيس) دابس العازمي عنوانه)ا))
عماآة آقم)344)شقة آقم)11)الطابق)

الراب )41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم))11653.
336I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

SANSABIL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

SANSABIL TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة )41 
حي ضيف بكاي سيدي يحيى - وجدة 

- OUJDA 61111 املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي -.
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((( في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))آضوان)))مغراوي)
511)حصة اجتماعية من أصل)511 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد املاليك))

مغراوي بتاآيخ))1)أكتولر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (1( بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)95)).
337I

SEGMET

ماكريكس
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

MAGREX

 Boulevard(Président(Félix

 Houphouët(Boigny 24 ، 20000،

Casablanca(Maroc

ماكريكس »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4), شاآع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الداآالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

9197) الداآالبيضاء.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)يونيو)1)1)

األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرآ 

آقم) للشركة م  مقتضيات القانون:)

املعدل و املتمم للقانون آقم) ((1-19

95-17)املتعلق بشركات املساهمة ثم)

تعديل النظام األسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75148.

338I

 Société(Marocaine(de(Fabrication(et

 Commercialisation(de(Conserves(Alimentaires

-(Sofacal

الشركة املغربية لصنع و تسويق 

املصبرات الغذائية - صوفاكال
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

 Société(Marocaine

 de(Fabrication(et

 Commercialisation(de

 Conserves(Alimentaires -

Sofacal

 Boulevard(Président(Félix ,(4

 Houphouët(Boigny ، 20000،

Casablanca(Maroc

الشركة املغرلية لصن  و تسويق 

املص8رات الغذائية - صوفاكال 

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4), شاآع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الداآالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

5))11 الداآالبيضاء.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)يونيو)1)1)

األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرآ 

آقم) للشركة م  مقتضيات القانون:)

املعدل و املتمم للقانون آقم) ((1-19

95-17)املتعلق بشركات املساهمة ثم)

تعديل النظام األسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751481.

339I

FIDULIMAR

AZITIN TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AZITIN TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  اغنسلن  

اكنيون - 45311 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZITIN TRAVAUX SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و االشغال املختلفة

مقاول في عمليات الغرس و اصالح)

و) املراكن  و  الخضراء) الفضاءات 

االزقة

. NEGOCIANT(تاجر

عنوان املقر االجتماعي):))اغنسلن))

اكنيون)-)45311)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (.511 ( (: مجاهد) داود  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عبد هللا ازملاضن):))511.) 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) مجاهد  داود  السيد 

تنغير) (45311 اكنيون) ( اغنسلن)

املغرب.

السيد عبد هللا ازملاضن عنوانه)ا))

 ((15( ( امحمد) ايت  عبادة  دواآ 

ازيالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) مجاهد  داود  السيد 

تنغير) (45311 اكنيون) ( اغنسلن)

املغرب

السيد عبد هللا ازملاضن عنوانه)ا))

 ((15( ( امحمد) ايت  عبادة  دواآ 

ازيالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغير)

1)1))تحت آقم)-.

341I

FIDULIMAR

AMERDOULOG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AMERDOULOG SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امان 

اقيداآ واكليم - 3)458 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMERDOULOG SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائ  لحساب الغير

املختلفة) االشغال  في  مقاول 

والبناء

مقاول في عمليات الغرس و اصالح)

و) املراكن  و  الخضراء) الفضاءات 

االزقة..

امان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقيداآ واكليم)-)3)458)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

341)حصة) ( (: السيد سالم امزان)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد لحسن امزان):))331)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد حسن امزان):))331)حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امزان  سالم  السيد 
تنغير) (458(3 واكليم) اقيداآ  امان 

املغرب.
عنوانه)ا)) امزان  لحسن  السيد 
تنغير) (458(3 واكليم) اقيداآ  امان 

املغرب.
عنوانه)ا)) امزان  حسن  السيد 
تنغير) (458(3 واكليم) اقيداآ  امان 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امزان  سالم  السيد 
تنغير) (458(3 واكليم) اقيداآ  امان 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغير)

1)1))تحت آقم)-.

341I

FIDULIMAR

BRICOZATE  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

BRICOZATE  SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 91 
شاآع موالي الطاهر بن عبد الكريم 

الحزام - 45111 وآزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11191
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRICOZATE  SARL

بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)بالتقسيط.

 91 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شاآع موالي الطاهر بن عبد الكريم)

الحزام)-)45111)وآزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد الحسين الغسوي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (511 ( (: اينيز) علي  السيد 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الغسوي) الحسين  السيد 

املغرب) شاآع  (3(5 آقم) عنوانه)ا))

العربي))45111)وآزازات املغرب.

عنوانه)ا)) اينيز  علي  السيد 

تنغير) (45311 ( اكنيون) امجداداآ 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الغسوي) الحسين  السيد 

املغرب) شاآع  (3(5 آقم) عنوانه)ا))

العربي))45111)وآزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

34(I
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aice compta

 INTERNATIONAL

 MOROCCAN COMPANY

OF TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 INTERNATIONAL

 MOROCCAN COMPANY OF

TECHNOLOGIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13زنقة 

أحمد املجاتي اقامة جبال االلب 

الطابق 1 آقم 8 حي املعاآيف  - 

1331) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476649

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 INTERNATIONAL (: تسميتها)

 MOROCCAN COMPANY OF

.TECHNOLOGIES

تمثيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركات األجنبية.

13زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 

االلب) جبال  اقامة  املجاتي  أحمد 

(- ( املعاآيف) حي  (8 آقم) (1 الطابق)

1331))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد منير اعالبو):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1.111 ( (: رلفي) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 6 عنوانه)ا)) اعالبو  منير  السيد 
آقم) (4 زنقة بزن�ضي مدرل س طابق)

الداآالبيصاء) ((1311 بيلفدير) (8

املغرب.

عنوانه)ا)) رلفي  اسامة  السيد 

 1 ماآس اقامة حمزة عماآة) (( شاآع)
 (1471 الشق) عين  (3 طابق) (7 آقم)

الداآالبيصاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا)) اعالبو  منير  السيد 
زنقة بزن�ضي مدرل س طابق)4)آقم)8 

بيلفدير)1311))الداآالبيصاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751796.

343I

aice compta

CERAMALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

ذات) شركة  (CERAMALL

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مكة زنقة اساآو عماآة 65 آقم 11 

العيون - 71116 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33383

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERAMALL

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنشطة بي  وشراء)واستيراد وتصدير)

واألواني) والسيراميك  البالط 

الزجاجية ومنتجات التنظيف.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع مكة)

زنقة اساآو عماآة)65)آقم)11)العيون)

- 71116)العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 DISTINVEST :  999 الشركة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (1 ( (: ( زويلة) السيد عالل 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) (DISTINVEST الشركة)

شاآع سفير بن عائشة الطابق) (4(9

البيضاء) الداآ  ((1461  46 آقم) (5

املغرب.

عنوانه)ا)) ( زويلة) عالل  السيد 

15)مجموعة حدائق الكوآنيش انفا)

1331))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( زويلة) عالل  السيد 

15)مجموعة حدائق الكوآنيش انفا)

1331))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)4).

344I

aice compta

 MOROCCO SEA SAFETY

COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 MOROCCO SEA SAFETY

COMPANY  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مكة زنقة اساآو عماآة 65 آقم 11 

العيون - 71116 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33385

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MOROCCO SEA SAFETY

. COMPANY

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات) ولي  جمي   النجاة  أطواف 

البحرية.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع مكة)

زنقة اساآو عماآة)65)آقم)11)العيون)

- 71116)العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ثواب مرحل)):))999)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
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 NAS HOLDING الشركة)

 NORTH AFRICA SAFETY :  1

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 NAS HOLDING الشركة)

 NORTH AFRICA SAFETY

املجاتي) احمد  زنقة  (13 عنوانه)ا))

حي) (8 آقم) (1 الطابق) االلب  اقامة 

الداآالبيضاء) ((1331 املعاآيف)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( مرحال) ثواب  السيد 

شاآع) ((( آقم) (1 تجزئة وكناتي زنقة)

 (1331 انفا) بوطالب  الهادي  عبد 

الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( مرحال) ثواب  السيد 

شاآع) ((( آقم) (1 تجزئة وكناتي زنقة)

 (1331 انفا) بوطالب  الهادي  عبد 

الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)419).

345I

SEGA CONSULTING SARL

 GROUPE SCOLAIRE RIAD

AL ANDALOUSS

إعالن متعدد القراآات

SEGA CONSULTING SARL

116 زنقة النسرين - بوسيجوآ 

الطابق الثاني- آقم 4 ، 11)1)، 

MAROC الداآالبيضاء

 GROUPE SCOLAIRE RIAD

AL ANDALOUSS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 LOT RIAD AL ANDALOUSS

 C-AVENUE TARIQ IBNOU ZIAD

.- - CASABLANCA(MAROC

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.137589

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

وفاة الشريك محمد عزالدين برادة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ابراء)ذمة وآثة محمد عزالدين برادة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الثنازل على املكسوآ من الحصص

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 

بعد تقسيم حصص الشريك املتوفي)

محمد برادة على الوآثة

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

برادة) وزينب  برادة  محمد  تعيين 

السيد) جانب  إلى  جدد  كمسيرين 

ميمي) لحلو  والسيد  آاشد  برادة 

سيدي محمد

قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد القواعد الجديدة للتسيير)

قراآ آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

إعطاء)صالحية االمضاء)للسيد لحلو)

ميمي سيدي محمد إلى جانب السيد)

محمد برادة أو زينب برادة

قراآ آقم)9:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�ضي) النظام  على  املصادقة 

الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند آقم)

لرأسمال) الجديد  التقسيم  مايلي:)

الشركة
بند آقم)14 14-)مكرآ و14)مكرآ)

تعيين) مايلي:) على  ينص  الذي  ثاني:)

زينب كمسيرين) ولرادة  برادة محمد 

ولحلو) آاشد  برادة  جانب  إلى  جدد 

سيدي محمد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))11)75.

346I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

DOOGITALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

14) شاآع إبن سينا ، 11)1)، الداآ 

البيضاء املغرب

DOOGITALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14) شاآع 

إبن سينا - 11)1) الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.394311

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تقرآ حل) 18)شتن8ر) املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)DOOGITALL))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (11.111 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)14))شاآع إبن سينا)

- 11)1))الداآ البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)قراآ الشريك الوحيد).

و حدد مقر التصفية ب)14))شاآع)

البيضاء) الداآ  ((1(11 (- سينا) إبن 

املغرب.)

و عين:

 Sébastien,( Bertrand, السيد)ة))

)François)و عنوانه)ا)) ( (AULNETTE

 N°13( Rue( Victor( Hugo( ( 24310

)ة)) كمصفي) (Brantome( FRANCE

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751131.

347I

FIDICOM

DECLIC ALU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC

DECLIC ALU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : متجر ) 

آقم )4 تجزئة العن8رة 1 س) طريق 

عين سمن  - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.6(399

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تقرآ حل) 1))شتن8ر) املؤآخ في)

DECLIC ALU)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

 4( آقم) (( متجر) اإلجتماعي  مقرها 

عين) طريق  س)) (1 العن8رة) تجزئة 

31111)فاس املغرب نتيجة) (- ( سمن)

اللتصفية النهائية واغالق الشركة).

و عين:

و) ( كحيلو) ( ( امينة) السيد)ة))

عنوانه)ا))آقم)36)بلوك س حي زواغة)

العليا))31111)فاس املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 36 وفي آقم) ((1(1 شتن8ر) ((1 بتاآيخ)

 31111 (- بلوك س حي زواغة العليا)

فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/864).

348I
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CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

RIAD SOUHAYL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

14) شاآع إبن سينا ، 11)1)، الداآ 

البيضاء املغرب

RIAD SOUHAYL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 دآب 

با لحبيب حاآة صوآة - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.91853

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((119 يوليوز) (13 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( (RIAD SOUHAYL

مقرها) وعنوان  دآهم  (51.111

لحبيب حاآة) با  دآب  (16 اإلجتماعي)

املغرب) مراكش  (41111 (- صوآة)

نتيجة ل):)صرل الشركاء).

و حدد مقر التصفية ب)16)دآب با)

لحبيب حاآة صوآة)-)41111)مراكش)

املغرب.)

و عين:

و) (Jean-Dag  DAHL السيد)ة))

 N°16(Rue(De(La(Forge((عنوانه)ا

 30980( Saint-Dionisy( FRANCE

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116618.

349I

SEGA CONSULTING SARL

GSR PRIVE
إعالن متعدد القراآات

SEGA CONSULTING SARL

116 زنقة النسرين - بوسيجوآ 

الطابق الثاني- آقم 4 ، 11)1)، 

MAROC الداآالبيضاء

GSR PRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

 4RUE :وعنوان مقرها االجتماعي

 ABBES(SEBTI -MAARIF - -

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(45(97

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

وفاة الشريك محمد عزالدين برادة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ابراء)ذمة وآثة محمد عزالدين برادة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الثنازل على املكسوآ من الحصص

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 

بعد تقسيم حصص الشريك املتوفي)

محمد برادة على الوآثة

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

برادة) وزينب  برادة  محمد  تعيين 

كمسيرين جدد إلى جانب السيد لحلو)

ميمي سيدي محمد

قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد القواعد الجديدة للتسيير)

قراآ آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

إعطاء)صالحية االمضاء)للسيد لحلو)

ميمي سيدي محمد إلى جانب السيد)

محمد برادة أو زينب برادة

قراآ آقم)9:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�ضي) النظام  على  املصادقة 

الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة
مكرآ) مكرآ38-) (38-38 آقم) بند 

تعيين) مايلي:) على  ينص  الذي  ثاني:)

زينب كمسيرين) ولرادة  برادة محمد 

ولحلو) آاشد  برادة  جانب  إلى  جدد 

سيدي محمد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)113)75.

351I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HOLIDAYS HILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 

619) ، 41111، مراكش املغرب

HOLIDAYS HILLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شاآع 

موآيتانيا صندوق ال8ريد 619) - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117583

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLIDAYS HILLS

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمي  العقاآات املفروشة.

57)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  (619 ال8ريد) صندوق  موآيتانيا 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فهد الشعرة)):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

((: ( السيد الحسين اوآيك السو�ضي)

511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الشعرة) فهد  السيد 

قطاع)))بلوك كاف آقم)8)حي الرياض)

11141)الرلاط املغرب.

السو�ضي)) اوآيك  الحسين  السيد 

 Allée(de( la( liberation  9 عنوانه)ا))

.92000(Nanterre(France(PN

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الشعرة) فهد  السيد 

قطاع)))بلوك كاف آقم)8)حي الرياض)

11141)الرلاط املغرب

السو�ضي)) اوآيك  الحسين  السيد 

 Allée(de( la( liberation  9 عنوانه)ا))

92000(Nanterre(France(PN

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116639.

351I

FLASH ECONOMIE

BUREAULEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE BUREAULEX SARL AU

بيرولكس

شركة ذات  مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

آأسمالها:11111,11 دآهم

مقرها اإلجتماعي:14 مكرآ شاآع 

الصنعاني الداآ البيضاء
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آقم السجل التجاآي  : 171599

حل شركة

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ بتاآيخ) (BUREAULEX لشركة)

11)أكتولر)1)1))قرآ ما يلي:)

ابتداءا من)11)أكتولر)1)1))حل)

 BUREAULEX(-شركة

تعيين السيد قباج سعيد كمصفي)

للشركة-

بالداآ) التصفية  مقر  حدد 

البيضاء،14)مكرآ شاآع الصنعاني-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)7)54)

35(I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

YETRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

YETRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 تجزئة 

أيوب بوفكران  - )5131 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

511(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YETRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)11)تجزئة)

مكناس) (5131( (- ( بوفكران) أيوب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان يوب):))111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوب  سفيان  السيد 

 5131( ( بوفكران) أيوب  تجزئة  (11

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يوب  سفيان  السيد 

 5131( ( بوفكران) أيوب  تجزئة  (11

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)-.

353I

AUDIT CONSULTING PARTNER

FINACCESS BPO

إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،

CASABLANCA MAROC

FINACCESS BPO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 43,شاآع 

انفا  - 1111) الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(11995

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)4))ف8راير)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

أسامة) السيد  بي   على  املصادقة 

اجتماعية) حصة  (57( ل) األيوبي 

لفائدة السيدة مريم ميميد و السيدة)

وسيلة ابوماجد في حدود)86)))حصة)

اجتماعية))لكل واحدة منهما.)))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)11751141.

354I

CONCILIUM EXPERTISE

NCL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

الدادو�ضي،) زايد  ابو  156،زنقة 

(، البيضاء) الداآ  املعاآيف،) (،9 آقم)

1331)،)الداآ البيضاء)املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  (NCL

املحدودة

تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 93151 (- مرتيل) (6( آقم) الوعزيزة 

مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7883

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.NCL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  الشبه الطبية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93151 (- مرتيل) (6( آقم) الوعزيزة 

مرتيل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: العقروط) نهيلة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: العقروط) السيدة شيماء)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نهيلة العقروط عنوانه)ا))

حسن) سد  شاآع  الوعزيزة  تجزئة 

الدارل آقم)48)مرتيل)93151)مرتيل)

املغرب.

العقروط) شيماء) السيدة 

 6( آقم) الوعزيزة  تجزئة  عنوانه)ا))

مرتيل)93151)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نهيلة العقروط عنوانه)ا))

حسن) سد  شاآع  الوعزيزة  تجزئة 

الدارل آقم)48)مرتيل)93151)مرتيل)

املغرب

العقروط) شيماء) السيدة 

 6( آقم) الوعزيزة  تجزئة  عنوانه)ا))

مرتيل)93151)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4838.

355I
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FIDUCOMPETENCES

جيريس الند
إعالن متعدد القراآات

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

جيريس الند  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 177 زنقة 

االلزاس طابق 1 آقم 1 - - الداآ 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1374(1

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)51))حصة من اصل)51))من)

بطاعي) هشام  محمد  السيد  طرف 

لفائدة السيد محمد جمال معتوق)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) ( شركة ذات املسؤولية املحدودة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) (7 و) (6 (،1 تغيير الفصول التالية)

النظام االسا�ضي للشركة)

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد) و  االسا�ضي  النظام  ( تحيين)

ذات) للشركة  االسا�ضي  النظام 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751918.

356I

ACO CONSULTING

WANA CORPORATE

تعيين آئيس مجلس اإلداآة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,71

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

WANA CORPORATE »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الكولين ) - سيدي معروف  - - الداآ 

البيضاء املغرب.

»تعيين آئيس مجلس اإلداآة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.99917

اإلداآي)) العام  الجم   إطاآ  في 

املؤآخ في)31)شتن8ر)1)1)

باهلل) املنتصر  السيد  تعيين  تقرآ 

عز الدين

 WANA(آئيسا ملجلس إداآة شركة

شتن8ر) (31 بتاآيخ:) (CORPORATE

(1(1

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

فيما يلي:)آئيس مدير عام)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))13)75.

357I

ACO CONSULTING

OTEO

تعيين آئيس مجلس اإلداآة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,71

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

OTEO »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الكولين ) - سيدي معروف  - - الداآ 

البيضاء املغرب.

»تعيين آئيس مجلس اإلداآة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.166565
اإلداآي)) العام  الجم   إطاآ  في 

املؤآخ في)31)شتن8ر)1)1)
باهلل) املنتصر  السيد  تعيين  تقرآ 

عز الدين
OTEO(آئيسا ملجلس إداآة شركة

بتاآيخ:)31)شتن8ر)1)1)
له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

فيما يلي:)آئيس مدير عام
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)138)75.

358I

ste(FIDOKOM(sarl(au

TRAVAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(FIDOKOM(sarl(au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

TRAVAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

تاوآيرت بوستة بوعرك - 711)6 
الناضوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(1865

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAX

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة االستيراد والتصدير.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6(711 (- بوعرك) بوستة  تاوآيرت 

الناضوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد محمد البعزاتي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد البعزاتي))عنوانه)ا))

دواآ بوهراوة بوعرك الناضوآ)711)6 

الناضوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البعزاتي))عنوانه)ا))

دواآ بوهراوة بوعرك الناضوآ)711)6 

الناضوآ املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3441.

359I

ste(FIDOKOM(sarl(au

ENTREPRISE MAZROUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

ste(FIDOKOM(sarl(au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

ENTREPRISE MAZROUB شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 rue وعنوان مقرها اإلجتماعي

 dakhla(qt(el(amal(selouane(rue

 dakhla(qt(el(amal(selouane

nador 62700 املغرب.

آف  آأسمال الشركة
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.168(7

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 81.111« أي من) دآهم«) (411.111«

عن) دآهم«) (481.111« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3441.

361I

Afifa(BELHANA

FINANCEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفض آأسمال الشركة

Afifa(BELHANA

شاآع 11 يناير٬ عماآة ادآاآ٬1 
الطابق االول٬ مكتب آقم 3 حي 

الدارلة، 81161، ٲكادير٬ املغرب

FINANCEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

فرحات حشاد٬ بلوك ٬A2 آقم ٬17 

الطابق الثاني٬ حي القدس - 81161 

ٲكادير٬ املغرب.

رفض آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.11381

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

بمبلغ) الشركة  آأسمال  رفض 

أي) دآهم«) (191.111,11« قدآه)

إلى) دآهم«) ((11.111,11« من)

(: طريق) عن  دآهم«) (11.111,11«

تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية باكادير)

1)1))تحت آقم)96917.

361I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE M R ENGLISH PRO

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay( angad( rue( c18( n41

lazaret(،(60000،(Oujda(Maroc

 STE M R ENGLISH PRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

3 حي املدي وجدة - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35873

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.R ENGLISH PRO SARL

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاجات) و  ( السياآات) مستلزمات 

الناآية املستعملة بالتقسيط.

زنقة) (38 (: عنوان املقر االجتماعي)

وجدة) (61111 (- املدي وجدة) حي  (3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد مصطفى بوقنطاآ)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد لوآادي آشيد):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوقنطاآ) مصطفى  السيد 

الحسن) حي  املحمدي  حي  عنوانه)ا))
61111)وجدة) 31)وجدة) 3)آقم) زنقة)

املغرب.

السيد لوآادي آشيد عنوانه)ا))58 

 TILLSTONE STREET BRIGHTON

 BN OBD ROYAUME UNI LS

61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوقنطاآ) مصطفى  السيد 

الحسن) حي  املحمدي  حي  عنوانه)ا))
61111)وجدة) 31)وجدة) 3)آقم) زنقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم))45).

36(I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ستوداسيست

إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ستوداسيست »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 11 

تقاط  زنقة سقراط و أبو توآ شقة 

7 املعاآيف - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.4(1(53

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)4))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

آف  آأس مال الشركة بمبلغ)311111 

دآهم)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7-6 آقم) بند 
بمبلغ) الشركة  مال  آف  آأس  مايلي:)

311111)دآهم)

بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751915.

363I

CARREFOUR DES MANAGERS

 ESPACE MALL AL

YASSAMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

  ESPACE MALL AL YASSAMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RDC DU وعنوان مقرها اإلجتماعي

 GROUPEMENT D›HABITATION

 ALYASSAMINE(N°1 BD(LAGOTA

 MAGASIN(N°«M9« SIDI

 MOUMEN-CASABLANCA- -

1411) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3876(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 4))غشت) املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

عدآاوي سهام كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)749885.

364I

LAMAF SARL

 CHARIKATI PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAMAF SARL

 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

 CHARIKATI PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الكوثر آقم 4 حي طيبة وجدة - 

61141 وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6481

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تحويل)) ( تم) ((119 ماي) ((3 املؤآخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»طريق الكوثر آقم)4)حي طيبة وجدة)

»حي) إلى) املغرب«) وجدة  (61141  -

شقة آقم) (43 اآيس طريق سبو آقم)

وجدة)) (61151 (- السفلي) الطابق  (1

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)416).

365I

derdab(compta

STE FELLAKI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

derdab(compta

 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL

N.5 ، 90000، tanger(maroc

  STE FELLAKI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدشر ا 

شراقة بورلف  كراج آقم 13 طنجة 

- 91111 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11873

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FELLAKI IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي.

مدشر ا) (: عنوان املقر االجتماعي)

شراقة بورلف))كراج آقم)13)طنجة)

- 91111)طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الفالقي  ( عادل) السيد 
الشاطئ) ( آشيد آصا اقامة) ( زنقة) (1
الدهبي آقم)13)طنجة)91111)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الفالقي  ( عادل) السيد 
الشاطئ) ( آشيد آصا اقامة) ( زنقة) (1
الدهبي آقم)13)طنجة)91111)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34878).

366I

ACO CONSULTING

WANA DISTRIBUTION
تعيين آئيس مجلس اإلداآة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
WANA DISTRIBUTION  »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الكولين ) - سيدي معروف  - -  الداآ 
البيضاء املغرب.

»تعيين آئيس مجلس اإلداآة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1713(5
اإلداآي)) العام  الجم   إطاآ  في 

املؤآخ في)31)شتن8ر)1)1)
باهلل) املنتصر  السيد  تعيين  تقرآ 

عز الدين
 WANA(آئيسا ملجلس إداآة شركة

 DISTRIBUTION
بتاآيخ):)31)شتن8ر)1)1)

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي):)آئيس مدير عام

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)137)75.

367I

CARREFOUR DES MANAGERS

ABDELAATI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

ABDELAATI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 GROUPE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 17-ATTAKADDOUM GH(

 (EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA 20610 الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

478119

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDELAATI TRANS

غرض الشركة بإيجاز):)

•)النقل املحلي والدولي للبضائ .

والخدمات) البضائ   نقل  (•

اللوجستية.

•)شراء)ولي  وتأجير معدات النقل)

واالستيراد والتصدير.

جمي  املعامالت) (، وبشكل أعم) (•

واملنقولة) والصناعية  التجاآية 

والعقاآية التي قد تتعلق بشكل مباشر)

أو غير مباشر باألشياء)املذكوآة أعاله)

تعزز تحقيقها) أن  املحتمل  أو من  (،

وتطويرها..
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 GROUPE(:(عنوان املقر االجتماعي

 ATTAKADDOUM GH(-17

 (EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

الداآ) (CASABLANCA (1611

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعد توآابي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد حمزة توآابي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) توآابي  سعد  السيد 

سيدي ال8رنو�ضي) (35 آقم) (41 بلوك)

الداآالبيضاء) ((1611 الداآالبيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) توآابي  حمزة  السيد 

سيدي ال8رنو�ضي) (35 آقم) (41 بلوك)

الداآالبيضاء) ((1611 الداآالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) توآابي  سعد  السيد 

سيدي ال8رنو�ضي) (35 آقم) (41 بلوك)

الداآالبيضاء) ((1611 الداآالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))15)75.

368I

ACO CONSULTING

WANA CORPORATE
تعيين متصرفين

ACO CONSULTING

 rue( libourne( -( résidence  ,71

 du(centre(-(4ème(étage-(Apt.14-

،(20500،(casablanca(maroc

WANA CORPORATE »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الكولين ) - سيدي معروف  - - الداآ 

البيضاء املغرب.
»تعيين متصرفين«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.99917

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)31)شتن8ر)1)1)

رالل) متصرفين  تعيين  تقرآ 
السنوات املالية التالية):)

 (1(1 (،(1(1 (،(1(( (،(1(3 
2024،2025،

األشخاص الطبيعيون:)
محمد) صالح  محمد  السيد)ة))
مشاآى عبد العزيز الكليب بصفته)ا))
ب:) عنوانه)ا)) والكائن  متصرف 

الكويت)-)الكويت)
املمثل) (( االعتباآيون) األشخاص 

الدائم):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)131)75.
369I

socogese

«BEN’S CONCEPT«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»BEN’S CONCEPT« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
عمر الخيام 9 زنقة اللة امينة 

املدينة الجديدة - 31111 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.59497
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 15)شتن8ر) املؤآخ في)
ذات) شركة  (»BEN’S CONCEPT«
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111,11

زنقة) (9 اإلجتماعي اقامة عمر الخيام)

اللة امينة املدينة الجديدة)-)31111 

فاس املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

بنيس نشب و) ( ( مالك) السيد)ة))

تجزئة احد تجزئة املسفر) عنوانه)ا))

فاس املغرب) (31111 طريق ايموزاآ)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  ((1(1 شتن8ر) (15 بتاآيخ)
عمر الخيام)9)زنقة اللة امينة املدينة)

الجديدة)-)31111)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)885)/1)1).

371I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE LOKMAN

ALLUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE LOKMAN ALLUMINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 169 

قيساآية الجمعية الخيرية االسالمية 

طريق عين بني مطهر وجدة - 61111 

وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(971

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)نون8ر)1)1))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

الجمعية) قيساآية  (169 »كراج) من)

بني) عين  طريق  االسالمية  الخيرية 

مطهر وجدة)-)61111)وجدة املغرب«)

تازة) طريق  بولو  تجزئة  ((73« إلى)

وجدة)) (61111 (- وجدة) الوحدة  حي 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)451).

371I

LAMAF SARL

 LA MAROCAINE
D’ASSISTANCE FISCALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

 LA MAROCAINE D’ASSISTANCE
FISCALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 153 شاآع 

محمد الدآفوفي الطابق الثاني 
مكتب آقم )) - 61111 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(4469

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):
بنيطو) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
111)حصة اجتماعية من أصل)511 
حصة لفائدة))السيد))ة))علي بنيطو)

بتاآيخ)13)أكتولر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)449).

37(I

FIDUCIAIRE

 HAND HELP
DISTRIBUTION HHD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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 HAND HELP DISTRIBUTION

HHD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7) 

النعيم 7 مكناس - 11))5 أآفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51987

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAND(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HELP DISTRIBUTION HHD

الشركة) غرض 

 MARCHAND (: بإيجاز)

 D’ALIMENTATION GENERALE

 (-NEGOCE 3-IMPRORT ET

.EXPORT
 (7 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

أآفود) (5((11 (- مكناس) (7 النعيم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ياسين) محمد  سيدي  السيد 

بنطسيل):))1.111)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ياسين) محمد  سيدي  السيد 
زنقة) ((( آقم) عنوانه)ا)) بنطسيل 

أآفود) (5((11 العيون الحي الجديد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أسماء)بنطسيل عنوانه)ا))

الجديد) الحي  العيون  زنقة  ((( آقم)

11))5)أآفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

14)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)63)3.

373I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة تافياللت ملحقة)

وآزازات

STE SOKIMPORT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة 

تافياللت ملحقة وآزازات

شاآع موالي آشيد عماآة دادس 

الطابق االول وآزازات، 45111، 

وآزازات املغرب

  STE SOKIMPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دواآ 

سيدي داود ايت سدآات السفلى  - 

45151 تنغير  املغرب .

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.7139

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)19)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

STE SOKIMPORT SARL AU))شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ آأسمالها)11.111)دآهم)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ سيدي)

 45151 (-( داود ايت سدآات السفلى)

نتيجة لعدم تحقيق) ( املغرب) ( تنغير)

هدف الشركة).

و عين:

و) ( إكن) ( ( يوسف) السيد)ة))

ايت) داود  سيدي  دواآ  عنوانه)ا))

سدآات السفلى))45151)تنغير املغرب))

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دواآ) وفي  ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ)
(- ( سيدي داود ايت سدآات السفلى)

45151)تنغير))املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( االبتدائية بوآزازات)

1)1))تحت آقم)568.

374I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بنيس و شركاؤه

إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34,( RUE( D’AZILAL( ،
20110،(CASABLANCA(MAROC

ذات) »شركة  شركاؤه) و  بنيس 
املسؤولية املحدودة«

 17 االجتماعي:) مقرها  وعنوان 
ساحة شاآل نيكول)ـ)الطابق)7)آقم)))ـ)
الداآ البيضاء))الداآ البيضاء)1111)  

الداآ البيضاء)املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي:)
.461345

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)4))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
آف  آأس مال الشركة بمبلغ)111111 

دآهم)
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7-6 آقم) بند 
بمبلغ) الشركة  مال  آف  آأس  مايلي:)

111111)دآهم)
بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751914.

375I

ALLO HISSABAT SARL AU

BATI ARCHITEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLO HISSABAT SARL AU

 RUE(MED(ZAFZAF(TR 5 N°11

 SIDI(MOUMEN ، 20640،

CASABLANCA MAROC

BATI ARCHITEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

سلوى 1 الشقة ) الطابق السفلي 

تيط مليل - 9641) الداآ البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477535

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITEC

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي) الطابق  (( الشقة) (1 سلوى)

البيضاء)) الداآ  ((9641 (- مليل) تيط 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

بوزايدي) الحميد  عبد  السيد 

التيالي):))511)حصة بقيمة)111)دآهم)

للحصة).

 511 ( (: عثمان) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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بوزايدي) الحميد  عبد  السيد 

 31 عماآة) (1 الهناء) التيالي عنوانه)ا))

 (16(1 ال8رنو�ضي) (( م س) (11 آقم)

الداآ البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) عثمان  يوسف  السيد 

زنقة) اسية  إقامة  مومن  سيدي 

البيضاء) الداآ  ((16(1  11 آقم) (16

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوزايدي) الحميد  عبد  السيد 

 31 عماآة) (1 الهناء) التيالي عنوانه)ا))

 (16(1 ال8رنو�ضي) (( م س) (11 آقم)

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751549.

376I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«LINA ANNA TRANS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»LINA ANNA TRANS« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 314، 

تجزئة القدس، - بي  قط  غياآ - 

4111) الجديدة املعرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 17167

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LINA«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.»ANNA TRANS
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- االنعاش العقاآي.) (- العمال للغير.)

بي  قط  غياآ.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)314،)
(- غياآ) قط   بي   (- القدس،) تجزئة 

4111))الجديدة املعرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: حجالي) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حجالي  حنان  السيدة 
(،T11 عماآة) (،1 السعادة) اقامة 
 (4111 الجديدة) (،(( الشقة)

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حجالي  حنان  السيدة 
(،T11 عماآة) (،1 السعادة) اقامة 
 (4111 الجديدة) (،(( الشقة)

الجديدة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5561).

377I

MBGA

ALDy TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 
MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N
 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC
ALDy TRANSPORTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 13، 
زنقة احمد املجاطي، الطابق 1، آقم 

8 - 1111) الداآ البيضاء املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.473163

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بي )،)شراء)و استيراد السياآات).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)149)75.
378I

ACCOMPT CONSULTING

 QUALITE TRANSPORT ET
CONSTRUCTION MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
 QUALITE TRANSPORT ET
 CONSTRUCTION MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
صهب الخيل آقم 83) وجدة تجزئة 

صهب الخيل آقم 83) وجدة 
61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.31745
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((119 أكتولر) (14 في) املؤآخ 
 QUALITE TRANSPORT ET حل)
 CONSTRUCTION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
آأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
الخيل آقم) اإلجتماعي تجزئة صهب 

83))وجدة تجزئة صهب الخيل آقم)
املغرب) وجدة  (61111 وجدة) ((83

نتيجة لغياب آأس املال.
و عين:

و) عامري  ( الحسن) السيد)ة))
الخير) حي  (1 العامري) حي  عنوانه)ا))
 (3111 بني مالل) (13 الرقم) (1 بلوك)
بني مالل املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي تجزئة) ((119 أكتولر) (14 بتاآيخ)
(- وجدة) ((83 آقم) الخيل  صهب 

61111)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن8ر) (13 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

119))تحت آقم)3596.
379I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ميديسيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ميديسيت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
آقم 1337 منطقة صناعية أوالد 
صالح الحي الحسني الداآ البيضاء 

)33 شاآع إبراهيم الروداني 
الطابق الراب  معاآيف 1111) الداآ 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.93531

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):
عبداللطيف)) )ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (54.199 زيات)
لفائدة)) حصة  (54.(11 أصل) من 
فاآكوميديك))بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).
تفويت السيد))ة))لطيفة))لحبابي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.811
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.811
فاآكوميديك))بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15688

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)6)7518.

381I

شركة بني بشير

شركة بني بشير التجارية 
 STE BENI BCHIR
COMMERCIALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسي  نشاط الشركة)

شركة بني بشير
1) شاآع الراية املغرلية الحسيمة ، 

111)3، الحسيمة املغرب
 STE BENI شركة بني بشير التجاآية
BCHIR COMMERCIALE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  1)شاآع  
الراية املغرلية الحسيمة  - 111)3 

الحسيمة  املغرب .
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.569

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) ((( في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
. Négoce(التجاآة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)537.

381I

socogese

 BUFFET RESTAURANT«
«AEROPORT FES SAISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 BUFFET RESTAURANT«
AEROPORT FES SAISS« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مطاآ 
فاس سايس - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.15415
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 شتن8ر) (15 في) املؤآخ 
 BUFFET RESTAURANT« حل)
شركة) (»AEROPORT FES SAISS
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
آأسمالها)351.111,11)دآهم وعنوان)
مقرها اإلجتماعي مطاآ فاس سايس)-)
فاس املغرب نتيجة لتوقف) (31111

النشاط.
و عين:

و) وقاص  ( ( محمد) السيد)ة))
طريق) كوطيف  تجزئة  (3 عنوانه)ا))
املغرب) فاس  (31111 ايموزاآ)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
مطاآ) وفي  ((1(1 شتن8ر) (15 بتاآيخ)

فاس سايس)-)31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)884)/1)1).
38(I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 ENJOY FOODS
COMPAGNIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 11
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 ENJOY FOODS COMPAGNIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 411 شاآع 
الزآقطوني اقامة حماد شقة آقم 1 - 

-- الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477497

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENJOY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOODS COMPAGNIE

بي ) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)

جمي  املنتجات الغذائية و الزآاعية..

 411 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع الزآقطوني اقامة حماد شقة)
آقم)1)-)--)الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد نوفل مروا):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مروا  نوفل  السيد 

الطابق) السالوي  ادآيس  شاآع  (31

السفلي انفا)--)الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مروا  نوفل  السيد 

الطابق) السالوي  ادآيس  شاآع  (31

السفلي انفا)--)الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751461.

383I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

G2STI TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

G(STI TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي محل 

تجاآي بوالد حمو لوادين موالي 

يعقوب - 31111 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.59(95

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)شتن8ر)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/691).

384I

EXPERTISE GARTI

CABM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTISE GARTI

 1((AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN(ABDELLAH(APPT 1

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

CABM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شاآع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 
آقم 3 - 91111 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119(71

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.CABM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

اإليجاآ و) (: غرض الشركة بإيجاز)

اإلنعاش العقاآي.

شاآع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

الثاني) الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 

آقم)3 - 91111)طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 711 ( (: ( بوجمعة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد الشاوي عزيز):))311 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بوجمعة))عنوانه)ا))

الخير) إقامة  األول  إدآيس  شاآع 

 91111   (6 شقة) الساب   الطابق 

طنجة املغرب.

عزيز)) الشاوي  محمد  السيد 

آقم) الثاني  حسن  شاآع  عنوانه)ا))

6  91111)طنجة) آقم) (( الطابق) (99

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بوجمعة))عنوانه)ا))

الخير) إقامة  األول  إدآيس  شاآع 

 91111   (6 شقة) الساب   الطابق 

طنجة املغرب

عزيز) الشاوي  محمد  السيد 

آقم) الثاني  حسن  شاآع  عنوانه)ا))

طنجة) (91111  6 آقم) (( الطابق) (99

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5915.

385I

Sté(quick(bridge

ENOUALI ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Sté(quick(bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

ENOUALI ORIENTAL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

زيتون شاآع محمد الخامس آقم 

8)1 الطابق 3 آقم - 35111 

جرسيف املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1445

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)1)1))تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))انوالي)

سفيان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ))1)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/913.

386I

)رافو

STEROLC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رافو

زنقة 17 آقم 41  أمالوا إغري8ن 

رنيفرة ، 54111، رنيفرة املغرب

STEROLC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

3 املسيرة الوسطى  رنيفرة - 54111  

رنيفرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3511

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STEROLC
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املقال   مستغل  مختلفة،) أشغال 

مستغل فالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

3)املسيرة الوسطى))رنيفرة)-)54111  

رنيفرة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجليل أكناوي):))11) 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 151 ( (: أكناوي) ( ( محمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد))عبد الرحيم تغزوت)):))151 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أكناوي) الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا)))زنقة)51)آقم)18)حي أمالوا)

إغري8ن)54111))رنيفرة))املغرب.

أكناوي عنوانه)ا))) ( ( السيد محمد)
إغري8ن) أمالوا  حي  (18 آقم) (51 زنقة)

54111))رنيفرة))املغرب.

تغزوت)) الرحيم  عبد  ( السيد)

رنيفرة) ( تالحيانت لهري) ( عنوانه)ا))

54111))رنيفرة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
أكناوي) ( الجليل) عبد  السيد 
عنوانه)ا)))زنقة)51)آقم)18)حي أمالوا)

إغري8ن)54111))رنيفرة))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)68).

387I

DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

OUVRAGES INFRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DAOUDI MANAGEMENT

CONSULTING

 N33 ARD(AL(ABDI(AL(MASSAR

 MARRAKECH(MARRAKECH،

45007، MARRAKECH(MAROC

OUVRAGES INFRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 

املتواجد بالتجزئة البهجة  آقم 31) 

جزء 4 سعادة مراكش - 41161 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117719

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUVRAGES INFRA

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ك8رى و البناء

االستيراد والتصدير.

املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (31 )آقم) املتواجد بالتجزئة البهجة)

 41161 (- مراكش) سعادة  (4 جزء)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

511.111.))دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمو اولابا سعيد):))5.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

سعيد) اولابا  حسان  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).

سعيد) اولابا  العزيز  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).

سعيد) اولابا  يوسف  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).

سعيد) اولابا  اسماعيل  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).

سعيد) اولابا  مصطفى  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمو اولابا سعيد عنوانه)ا))

مراكش) ( (41161 مراكش) سعادة 

املغرب.

سعيد) اولابا  حسان  السيد 

  4(31( الحوز) تحناوت  عنوانه)ا))

مراكش املغرب.

سعيد) اولابا  العزيز  عبد  السيد 

تنغير) (45811 مسمرير) عنوانه)ا))

املغرب.

سعيد) اولابا  يوسف  السيد 

تنغير) (45811 مسمرير) عنوانه)ا))

املغرب.

سعيد) اولابا  اسماعيل  السيد 

تنغير) (45811 مسمرير) عنوانه)ا))

املغرب.

سعيد) اولابا  مصطفى  السيد 

تنغير) (45811 مسمرير) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمو اولابا سعيد عنوانه)ا))

مراكش) ( (41161 مراكش) سعادة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116755.

388I

FOUZMEDIA

شركة
 CAPREUSSITE PRIVE SARL

إعالن متعدد القراآات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CAPREUSSITE PRIVE SARL

شركة »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

سبتة آقم )) شقة آقم 6 - 14111 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.34193

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))يوليوز)117)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

الجم ) محضر  بمقت�ضى  مايلي:)

 (1 بتاآيخ) املؤآخ  االستثنائي  العام 

تقرير) تم  الشركة  ابريل117)بمقر 

الزيادة في آأسمال الشركة) (-

لرفعه من)11111)دآهم إلى)111111 

دآهم وذلك بضخ مبلغ)91.111)دآهم)

من الحساب الجاآي للشركاء

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيرة تمر زينب وتعيين تمر)

عدل نتيجة) ( حسن كمسير للشركة)

من) (, (13 و) (7  ;  6 الفصلين,) لدلك 

القانون األسا�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 آقم) بند 

الشركة) آأسمال  في  الزيادة  مايلي:)

لرفعه من)11111)دآهم إلى)111111 

دآهم وذلك بضخ مبلغ)91.111)دآهم)

من الحساب الجاآي للشركاء

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

زينب) تمر  املسيرة  استقالة  مايلي:)

للشركة)) كمسير  حسن  تمر  وتعيين 

; 7)و)  6 عدل نتيجة لدلك الفصلين,)

13),)من القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)

117))تحت آقم)11)51.

389I

آملاكوس

LMH CALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

آملاكوس

زنقة طرفاية عماآة 11 مكرآ شقة 

آقم 13 م.ج ، 51111، مكناس 

املغرب

LMH CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 61 

تجزئة اإلنبعاث 1 - 51111  مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51599

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LMH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.

 61 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزئة اإلنبعاث)1 - 51111))مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: سكينة) اللماغي  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اللماغي سكينة عنوانه)ا))

عماآة الحبوس)17)شقة نيهرو املدينة)

الجديدة)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اللماغي سكينة عنوانه)ا))

عماآة الحبوس)17)شقة نيهرو املدينة)

شقة) (17 الحبوس) عماآة  الجديدة 

نيهرو املدينة الجديدة مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) (11 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم))66).

391I

Sté(quick(bridge

ENOUALI ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sté(quick(bridge

 Av( MED( 6( guercif( ،( 35100،

GUERCIF MAROC

شركة) ( (ENOUALI ORIENTAL

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
زيتون شاآع محمد الخامس آقم 

8)1 الطابق الثالث آقم 11 - 

35111 جرسيف املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1445

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):
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الرحيم)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
511)حصة اجتماعية من أصل) ملين)
511)حصة لفائدة))السيد))ة))مروان)

انوالي))بتاآيخ)1))أكتولر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ))1)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/913.

391I

STE FIDUCONFIANCE

RESEAU GRAIN

إعالن متعدد القراآات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
RESEAU GRAIN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
االول زنقة ابن ياسين آقم 814 الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم فاس - 
31111 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.63471
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)8))شتن8ر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
تفويت حصص اجتماعية)

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
السيد)) تخلي  على  املوافقة  مايلي:)
1111حصة) على) جباآ  الحسن 
ثوآية) السيدة  لفائدة  ( اجتماعية)
املوق ) التخلي  عقد  جباآلمقت�ضى 

بتاآيخ)1)1)/8/19)
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�ضي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تجديد مهام املسير ملدة غير محدودة)
بمقت�ضى قراآ الشريك الوحيد املوق )

بتاآيخ)1)1)/9/19) 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) آقم) بند 

إعادة توزي  آأسمال الشركة) مايلي:)

اثر بي  الحصص االجتماعية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)811).

39(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

G2STI TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

G(STI TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 45 

شاآع الحسن ) عماآة الوطنية 

الطابق االول مكتب آقم )11 - 

31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.59(95

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عماآة) (( الحسن) شاآع  (45 »آقم)

آقم) مكتب  االول  الطابق  الوطنية 

إلى) املغرب«) فاس  (31111  -  11(

لوادين) حمو  بوالد  تجاآي  »محل 

فاس)) (31111 (- يعقوب) موالي 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/691).

393I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

G2STI TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

G(STI TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاآي بوالد حمو لوادين موالي 

يعقوب - 31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.59(95

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):

بوحمعة عبيد)) )ة)) تفويت السيد)

511)حصة اجتماعية من أصل)511 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الرحيم)

اليحياوي بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/691).

394I

ARYAS CONSULTING

NG TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

NG TRAVEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الجزء 
19ـ19أ، املكتب آقم )1 الطابق 3 

اقامة 41 حي ازدهاآ ) مناآ مراكش  - 
41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.91831
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):
حاتم بن تابت) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (451
1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))فؤاد)

اوسعيد بتاآيخ)16)شتن8ر)1)1).
بن) حاتم  )ة)) السيد) تفويت 
51)حصة اجتماعية من أصل) تابت)
1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))امل)

بوشلخة بتاآيخ)16)شتن8ر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن8ر) ((4 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)115731.
395I

ARYAS CONSULTING

NG TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
NG TRAVEL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الجزء 

19ـ19أ، املكتب آقم )1 الطابق 3 
اقامة 41 حي ازدهاآ ) مناآ مراكش  - 

41111 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.91831

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تم تعيين) 16)شتن8ر) املؤآخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

اوسعيد فؤاد))كمسير وحيد
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تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن8ر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)3)1158.

396I

COMPTAFFAIRES

 JUDY MAROC
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 JUDY MAROC DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوفاء 

الطابق السفلي آقم ))) - 1811) 
املحمدية املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(4885
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) )))شتن8ر) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 JUDY MAROC الوحيد) الشريك 
آأسمالها) مبلغ  ( (DISTRIBUTION
مقرها) وعنوان  دآهم  (1.111.111
السفلي) الطابق  الوفاء) اإلجتماعي 
))) - 1811))املحمدية املغرب) آقم)
صعولة في تحقيق هدف) (: نتيجة ل)

الشركة.
الوفاء) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (8811  -  ((( الطابق السفلي آقم)

املحمدية املغرب.)
و عين:

السيد)ة)))شمس الدين))محرز و)
عنوانه)ا))زنقة طاهر صفر داآ شعبان)
الفهري)8111)تونس))تونس كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))141.

397I

BMH EXPERTS

AZOLIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمراآ نشاط الشركة

BMH EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

AZOLIS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 C( :وعنوان مقرها االجتماعي

 Complexe(Futuris(logistics

 Lotissement(Ennouala –  N2

طريق الرلاط - عين السب  1111) 

الداآ البيضاء اململكة املغرلية.

»استمراآ نشاط الشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(5858

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ ((1(1 غشت) (11 في)  املؤآخ 

)ما يلي:

)قراآ بعدم حل الشركة آغم) ( ( (.1

الخسائر املسجلة.

الشركة) آأسمال  تخفيض  ( ( ( (.(

بمبلغ يساوي)1)دآهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751687.

398I

AGC CONSULTING

 KS كس كلوبال ماروك
GLOBAL MAROC
إعالن متعدد القراآات

AGC CONSULTING
51)، زاوية شاآع موالي يوسف 
ولوآدو، الطابق 4، شقة 11 ، 
1141)، الداآ البيضاء املغرب

 KS GLOBAL كس كلولال ماآوك
MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 56 شاآع 
موالي يوسف ، الطابق الثالث ، 
شقة 14  - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: -.
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)5))غشت)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ل511  بنضو  كمال  السيد  تفويت 
 511 أصل) من  اجتماعية  حصة 
سعيد) عميد  السيد  لفائدة  حصة 

بتاآيخ)5))غشت)1)1)
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
ينص) الذي  (:1+6+7 آقم) بند 
القانون األسا�ضي) تحيين  على مايلي:)

للشركة بموجب هده التغييرات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)747993.

399I

ديوان الخدمات

STE F.T DIMA DISTR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

STE F.T DIMA DISTR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 11 و 

)1 تجزئة املرني�ضي  شطر 4 آقم 11 

جرف امللحة - 16111 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

349

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.F.T DIMA DISTR

و) نقل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزي  البضائ .
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)11)و)
 11 4)آقم) )1)تجزئة املرني�ضي))شطر)

16111)سيدي قاسم) (- جرف امللحة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: فريخ) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فريخ  محمد  السيد 

دواآ جماعة قيادة الخنيشات جرف)

امللحة)16111)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) فريخ  محمد  السيد 
دواآ جماعة قيادة الخنيشات جرف)

امللحة)16111)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت آقم)-.
411I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 CHBIRIK QUINCAILLERIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (1
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC

 CHBIRIK QUINCAILLERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 117 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 IBNOU MOUNIR RESIDENCE

 AZZARKA 1ER(ETAGE(N 2
MMAARIF  - 20220 الداآ البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475979
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.CHBIRIK QUINCAILLERIE SARL

غرض الشركة بإيجاز):)
ولي ) شراء) وتصدير  استيراد 

العقاقير.
 RUE 117(:(عنوان املقر االجتماعي
 IBNOU MOUNIR RESIDENCE
 AZZARKA 1ER ETAGE N (
MMAARIF  - (1((1)الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد املعطي ولد عرلية)

حصة بقيمة)51.111)دآهم للحصة).

 511 ( (: مريم) مسناوي  السيدة 

حصة بقيمة)51.111)دآهم للحصة).

 511 (: السيد املعطي ولد عرلية)

بقيمة)51.111)دآهم.

السيد مسناوي مريم):)511)بقيمة)

51.111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عرلية) ولد  املعطي  السيد 

آقم) (15 حي طرابلس زنقة) عنوانه)ا))

البيضاء) الداآ  ((1((1 البيضاء) ((

املغرب.

السيدة مسناوي مريم عنوانه)ا))

آقم) (15 عماآة) الفردوس  اقامة 

 (9491 البيضاء) الداآ  مديونة  (1(

الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عرلية) ولد  املعطي  السيد 

آقم) (15 حي طرابلس زنقة) عنوانه)ا))

البيضاء) الداآ  ((1((1 البيضاء) ((

املغرب

السيدة مسناوي مريم عنوانه)ا))

 1( آقم) (15 عماآة) الفردوس  اقامة 

الداآ) ((9491 مديونة الداآ البيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751184.

411I

DISTRA CONSEILS

ENKIPI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

DISTRA CONSEILS

الحي) ((1 بلوك) (( الطابق) (( آقم)

الحسني)،)41111،)مراكش املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  (ENKIPI

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7 

الطابق االول املعزوزية طريق اسفي 

- 41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8963

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)18)يوليوز)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»آقم)7)الطابق االول املعزوزية طريق)

إلى) 41111)مراكش املغرب«) (- اسفي)

»دواآ القايد جماعة حرليل))-)41111 

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116171.

41(I

DISTRA CONSEILS

AIRISOLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

DISTRA CONSEILS

آقم ) الطابق ) بلوك 1) الحي 

الحسني ، 41111، مراكش املغرب

AIRISOLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7 

الطابق االآ�ضي املعزوزية طريق 

اسفي - 41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.59611

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)يوليوز)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

املعزوزية) االآ�ضي  الطابق  (7 »آقم)

مراكش) (41111 (- اسفي) طريق 

جماعة) القايد  »دواآ  إلى) املغرب«)

حرليل)-)41111)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)13)116.

413I

O.I.FI.COM((sarlau

 PHARMACIE LA VICTOIRE

SALÉ sarlau

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

دياآ 3، عماآة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

11161، سال املغرب

 PHARMACIE LA VICTOIRE

SALÉ(sarlau شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5، شاآع 

النصر، حي واد الذهب - 11191 

سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(161

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE LA VICTOIRE SALÉ

.sarlau

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوان املقر االجتماعي):))5،)شاآع)

النصر،)حي واد الذهب)-)11191)سال)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

3.811.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة رديجة عزوزي):))38.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رديجة عزوزي عنوانه)ا))
حي) (، (( آقم) اي،) بلوك  (،3 قطاع)

الرياض)11111)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رديجة عزوزي عنوانه)ا))
حي) (، (( آقم) اي،) بلوك  (،3 قطاع)

الرياض)11111)الرلاط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بسال) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)37)35.

414I

O.I.FI.COM((sarlau

 PHARMACIE HAY KARIMA
SALÉ sarlau

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

دياآ 3، عماآة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

11161، سال املغرب

 PHARMACIE HAY KARIMA

SALÉ(sarlau شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، 

شاآع محمد الخامس، حي كريمة، 

تابريكت - 1)111 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(169

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE HAY KARIMA

.SALÉ(sarlau

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوان املقر االجتماعي):)46،)شاآع)

محمد الخامس،)حي كريمة،)تابريكت)

- 1)111)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

4.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: السنتي�ضي) محمد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (41.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السنتي�ضي) محمد  السيد 
عنوانه)ا))11،)زنقة احصاين،)تجزئة)

سيدي مسعود،)بئر قاسم،)السوي�ضي)

11171)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السنتي�ضي) محمد  السيد 
عنوانه)ا))11،)زنقة احصاين،)تجزئة)

سيدي مسعود،)بئر قاسم،)السوي�ضي)

11171)الرلاط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بسال) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)38)35.

415I

O.I.FI.COM((sarlau

 PHARMACIE  EL MENZEH

SALÉ  sarlau
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

دياآ 3، عماآة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

11161، سال املغرب

 PHARMACIE  EL(MENZEH

SALÉ  sarlau شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51، شاآع 

املسيرة، بالد بن داوود، بطانة - 

)1111 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(167

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  PHARMACIE  EL MENZEH SALÉ

.sarlau

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

(،51 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع املسيرة،)بالد بن داوود،)بطانة)

- )1111)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

4.511.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

 45.111 ( (: عالوي) السيدة سناء)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عالوي  سناء) السيدة 
قاسم،) بئر  حدو،) اوالد  زنقة  (،65

السوي�ضي)11171)الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عالوي  سناء) السيدة 
قاسم،) بئر  حدو،) اوالد  زنقة  (،65

السوي�ضي)11171)الرلاط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بسال) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)36)35.

416I

SYNERG

 SOCIETE «
 MAGHREBIENNE
 D’ENTREPRISES

«.GENERALES- S.M.E.G

إعالن متعدد القراآات
SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 SOCIETE MAGHREBIENNE «
 D’ENTREPRISES GENERALES-
S.M.E.G.« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مقرها 
بالداآ البيضاء –19 زنقة ابراهيم 

النخعي السجل التجاآي آقم 
31547 – الداآ البيضاء - 11)1) 

الداآ البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي:  
. 31547

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)31)شتن8ر)119)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بالرغم) الشركة  استمراآ  (-

من رساآة ثالثة أآلاع آأس املال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
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بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يناير)1)1))تحت آقم))7749)7..

417I

ديوان الخدمات

STE ANOUAR RITAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

STE ANOUAR RITAJ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

اعيش جماعة النويرات بلقصيري - 

)1615 بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(37

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ماآس) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANOUAR RITAJ
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صناعة االعمدة الكهرلائية و شبكة)

او كرياج لتجمي  السياج

اشغال مختلفةاو البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)

(- اعيش جماعة النويرات بلقصيري)

)1615)بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

الرحاوي) الدين  نوآ  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحاوي) الدين  نوآ  السيد 
اقداآ) امدغوض  ايت  عنوانه)ا))

الحاجب)51111)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحاوي) الدين  نوآ  السيد 
اقداآ) امدغوض  ايت  عنوانه)ا))

الحاجب)51111)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمشرع بلقصيري))بتاآيخ)-)

تحت آقم)-.
418I

TASSYIR MEDIA

TASSYIR MEDIA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TASSYIR MEDIA
5) قيساآية أحمد كريم زاوية 

زنقة عمر السالوي و عبد الرحمن 
الشنقيطي قبيبات ، 11))1، 

الرلاط الرلاط
TASSYIR MEDIA SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 5) 
قيساآية أحمد كريم زاوية زنقة عمر 
السالوي و عبد الرحمن الشنقيطي 

قبيبات  - 11))1 الرلاط الرلاط.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.141699

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 31)غشت) املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
))مبلغ) (TASSYIR MEDIA SARL AU
وعنوان) دآهم  (11.111 آأسمالها)

قيساآية) ((5 آقم) اإلجتماعي  مقرها 

أحمد كريم زاوية زنقة عمر السالوي)

(-( و عبد الرحمن الشنقيطي قبيبات)

11))1)الرلاط الرلاط نتيجة ل):)بناء)

تقرآ) االستثنائي  العام  الجم   على 

الحل املبكر للشركة).

 (5 و حدد مقر التصفية ب آقم)

قيساآية أحمد كريم زاوية زنقة عمر)

السالوي و عبد الرحمن الشنقيطي)

قبيبات))-)11))1)الرلاط الرلاط.)

و عين:

السيد)ة))يونس))بهوش و عنوانه)ا))

وساي)) سيدي  الجديد  تكمي  دواآ 

اشتوكة ايت باها اشتوكة) ( (874((

ايت باها كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

- :

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)4718.

419I

la(sincérité(إنتمائية(

FES-PORTE OUVERTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

la(sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزآان عماآة ٣ الشقة 

١٣ شاآع محمد الخامس فاس ، 

31111، فاس املغرب

FES-PORTE OUVERTE     شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي آقم 68 زنقة رالد بن الوليد 

بوآمانة - 31111 فاس املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.57497

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

آف ) تم  ((1(1 غشت) (16 في) املؤآخ 

آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)»5.111) 

إلى) دآهم«) (51.111« أي من) دآهم«)

:))تقديم) »75.111)دآهم«)عن طريق)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) (11 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/134).

411I

la(sincérité(إنتمائية(

FES-PORTE OUVERTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

la(sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزآان عماآة ٣ الشقة 

١٣ شاآع محمد الخامس فاس ، 

31111، فاس املغرب

FES-PORTE OUVERTE     شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي الطابق 

السفلي آقم 68 زنقة رالد بن الوليد 

بوآمانة - 31111 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.57497

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)16)شتن8ر)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/479).

411I
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CABINET BOUZIDI

NADOCAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظوآ ، 111)6، الناظوآ املغرب

NADOCAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

طومطيش حي عريظ - 111)6 

ناظوآ املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.18653

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):

أشن) يوسف  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

ف8راير) (1( بتاآيخ) أرنوس  تيجاني 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)5))شتن8ر)

1)1))تحت آقم)3199.

41(I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

 STE ARTISANAT ROTIN

TRADE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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 ARTISANAT ROTIN TRADE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عبد العالي بن شقرون مكاتب زينب 

الطابق 5 آقم 31 فاس. - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

643(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ماآس) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ARTISANAT ROTIN TRADE

.SARL AU

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عبد العالي بن شقرون مكاتب زينب)
 31111 (- فاس.) (31 آقم) (5 الطابق)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد زلير الكواللي):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 (1 السيد زلير الكواللي عنوانه)ا))

4)العماآة س حي االزهر شاآع) الشقة)

فاس) (31111 فاس.) الخطيب  ابن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الكواللي  محمد  السيد 

العماآة س حي االزهر) (4 الشقة) ((1

 31111 فاس.) الخطيب  ابن  شاآع 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم))71).

413I

كومافيد

 SOCIÉTÉ EXA SERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

كومافيد

11 شاآع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب

 SOCIÉTÉ EXA SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي شاآع 

محمد الخامس إقامة فتيلو آقم 

111 الطابق األآ�ضي وجدة - 61111 

وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(8577

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)أكتولر)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)417).

414I

كومافيد

 SOCIETE EXA SERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كومافيد

11 شاآع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب

 SOCIETE EXA SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد الخامس إقامة فتيلو آقم 

111 الطابق األآ�ضي وجدة - 61111 

وجدة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(8577

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) (11 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة)))نجاة فتيلو)491 

 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 

بوزيان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فتيلو بتاآيخ)11)أكتولر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)417).

415I

كومافيد

 SOCIETE EXA SERVICES

/SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

كومافيد

11 شاآع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب

  /SOCIETE EXA SERVICES SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد الخامس إقامة فتيلو آقم 

111 الطابق األآ�ضي وجدة - 61111 

وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(8577

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)أكتولر)1)1))تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))فتيلو)

بوزيان كمسير وحيد



15697 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)417).
416I

FB(H CONSEILS

 PRO WORK
 INTERNATIONNAL

 SERVICES SARL         PWIS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 PRO WORK INTERNATIONNAL
 SERVICES(SARL         PWIS(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1)1 
تجزئة 3 مركز سكوآة  - 45111 

وآزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11179
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 WORK INTERNATIONNAL
.SERVICES SARL         PWIS SARL

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املختلفة،التجاآة) واألعمال  البناء)
واجهات) تنظيف  املتنوعة،مقاول 
صاحب) والشقق.) واملخازن  املحالت 
املنتزهات) صيانة  أو  زآاعة  مشروع 
شركة) ؛) إلخ.) (، والحدائق والطرقات)
أمن للمباني العامة أو الخاصة شركة)
للمراقبة والحماية من السرقة،)آائد)
التجاآية) العمليات  إداآة  في  أعمال 

للخدمة) الزآاعية  أو  الصناعية  أو 
املدنية أو العسكرية)؛)تاجر أو وسيط)

يقوم باالستيراد والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)1)1 
 45111 (- ( سكوآة) مركز  (3 تجزئة)

وآزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيدة بلفليس فتيحة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
الوهاب) عبد  مسمح  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوهاب) عبد  مسمح  السيد 
البوآ) الويدان  بال  دواآ  عنوانه)ا))

مراكش)41161)مراكش املغرب.
السيدة بلفليس فتيحة عنوانه)ا))
 41161 مراكش) الويدان  بال  دواآ 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بلفليس فتيحة عنوانه)ا))
 41161 مراكش) الويدان  بال  دواآ 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))54.
417I

FB(H CONSEILS

 KASBAH AIT BEN 
DAMIETTE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آف  آأسمال الشركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 KASBAH AIT BEN DAMIETTE 
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد علي 
الخامسة سكوآة وآزازات - 45111 

وآزازات املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.4((7

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»681.111)دآهم«)أي من)»781.111 
عن) دآهم«) (781.111« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)547.
418I

STE FIDMEK

 ANIMAL FEED & FEED MILL
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
STE FIDMEK

Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.
 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc
 ANIMAL(FEED & FEED(MILL

CONSULTING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ملكية 
املنظر الجميل 3 آقم 67 عين معزة 
طريق الحاجب مكناس - 51111 

مكناس اململكة املغرلية.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.36331

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((119 أكتولر) (31 في) املؤآخ 
 ANIMAL( FEED( &( FEED حل)
شركة ذات) ( (MILL CONSULTING
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
 3 الجميل) املنظر  ملكية  اإلجتماعي 
الحاجب) طريق  معزة  عين  (67 آقم)
اململكة) مكناس  (51111 (- مكناس)

املغرلية نتيجة لشركة بدون نشاط)
تجاآي.

و عين):
و) لنصاآ  ( ( باحسين) السيد)ة))
عنوانه)ا))آقم))1)زنقة دنام املعاآيف)
1111))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)
اململكة املغرلية كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي ملكية) ((119 أكتولر) (31 بتاآيخ)
عين معزة) (67 آقم) (3 املنظر الجميل)
 51111 (- مكناس) الحاجب  طريق 

مكناس اململكة املغرلية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3449.
419I

ائتمانية ياقوت

KAMOUSSAID TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية ياقوت
)) الطابق السفلي عماآة آقم 3) 

اشراق سكن تامنصوآت ، 41311، 
مراكش املغرب

 KAMOUSSAID TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كفاي آقم 71 العطاوية - 43111 

قلعة السراغنة املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.3385

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)1))يوليوز)1)1))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 KAMOUSSAID الوحيد) الشريك 
 81.111 مبلغ آأسمالها) ( (TRAVAUX
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
(- العطاوية) (71 آقم) كفاي  تجزئة 
املغرب) السراغنة  قلعة  (43111
عدم العمل وعدم وجود) (: نتيجة ل)

امكانيات االنطالق..
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تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 43111 (- العطاوية) (71 آقم) كفاي 

قلعة السراغنة املغرب.)
و عين:

و) مساعد  ( كمال) السيد)ة))
عنوانه)ا))دواآ الخماسة الواد لخضر)
السراغنة) قلعة  (43111 الصهريج)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)14 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)1)1)/1)).
4(1I

prensacom

ARTIFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

prensacom
  imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger(maroc

ARTIFER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
تاآودانت مجم  أبراج طنجة بلوك 
6 مكتب 13 مكرآ  - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

118755
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTIFER
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلنشاءات املعدنية

وردمة) الصناعية  الصيانة  (-
املناولة والرف 

-)املناولة واملعدات الصناعية
ملركبات) تشخي�ضي  إصالح  (-
البضائ  الثقيلة-)اإلنشاءات املعدنية
وردمة) الصناعية  الصيانة  (-

املناولة والرف 
-)املناولة واملعدات الصناعية

ملركبات) تشخي�ضي  إصالح  (-
البضائ  الثقيلة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك) أبراج طنجة  تاآودانت مجم  
91111)طنجة) (- ( 13)مكرآ) 6)مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد أحمد الوهابى):))5))حصة)

بقيمة)5.111))دآهم للحصة).
 (5 ( (: عبد الغني الوهابى) ( السيد)
حصة بقيمة)5.111))دآهم للحصة).
5))حصة) ( (: السيد فؤاد الوهابى)

بقيمة)5.111))دآهم للحصة).
السيد))آشيد الوهابى):))5))حصة)

بقيمة)5.111))دآهم للحصة).
 

5))بقيمة) (: السيد أحمد الوهابى)
5.111))دآهم.

 (5 (: عبد الغني الوهابى) ( السيد)
بقيمة)5.111))دآهم.

بقيمة) ((5 (: السيد فؤاد الوهابى)
5.111))دآهم.

السيد))آشيد الوهابى):)5))بقيمة)
5.111))دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الوهابى  أحمد  السيد 
بنعودة)) قرية  قيادة  املالح  دواآالواد 

14314)سوق أآبعاء)الغرب املغرب.
الوهابى) الغني  عبد  ( السيد)
عنوانه)ا))حي الكوشة طريق))18)آقم)

4 91111)طنجة املغرب.
السيد فؤاد الوهابى عنوانه)ا))حي)
 91111  4 آقم) (18( الكوشة طريق)

طنجة املغرب.

آشيد الوهابى عنوانه)ا)) ( السيد)

حي الكوشة طريق))18)آقم)4 91111 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فؤاد الوهابى عنوانه)ا))حي)

 91111  4 آقم) (18( الكوشة طريق)

طنجة املغرب

الوهابى) الغني  عبد  ( السيد)

عنوانه)ا))حي الكوشة طريق))18)آقم)

4 91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)34674).

4(1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE SUDNBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE SUDNBA SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تمالوت امالكو الراشيدية  - 111)5 

الرشيدية املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.13587

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( ( (SOCIETE SUDNBA SARL

آأسمالها)111.111,11)دآهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي قصر تمالوت امالكو)

الرشيدية) (5(111 (- ( الراشيدية)

املغرب نتيجة ل):)االزمة).

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5(111 (- ( تمالوت امالكو الراشيدية)

الرشيدية املغرب.)

و عين:

بامو و عنوانه)ا)) ( اكرم) السيد)ة))

 1 العاطي) عين  (483 آقم) (7 قطاع)

الراشيدية))111)5)الرشيدية املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/316.

4((I

LEADER FINANCE

SHAM HOSPITALITY

تأسيس شركة املساهمة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SHAM HOSPITALITY »شركة 

املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: نادي 

اكدال املدينة مراكش شاآع محمد 

السادس املنطقة السياحية -، 

41111 مراكش املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.117519

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

األسا�ضي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SHAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOSPITALITY
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1))تسيير) (: غرض الشركة بإيجاز)

و استغالل جمي  املرافق السياحية.

)))استغالل مطاعم..

نادي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدينة مراكش شاآع محمد) اكدال 

(- السياحية) املنطقة  السادس 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 311.111 ويبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،

مقسم كالتالي:

اللطيف) عبد  القباج  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  ((.961   :

للحصة).

السيدة ام كلثوم غنام):))11)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (11 ( (: السيد القباج غالي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد باجو الحسين):))11)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 11 ( (: السيد محمد هشام امللولي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

اللطيف) عبد  القباج  السيد 
االداآة) مجلس  آئيس  بصفته)ا))

آقم) الهاآو�ضي  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش)) (41111 ( تاآكة) ((5/(6

املغرب

السيدة ام كلثوم غنام بصفته)ا))

الهاآو�ضي) تجزئة  عنوانه)ا)) ( اداآية)
مراكش) (41111 ( تاآكة) ((5/(6 آقم)

املغرب

بصفته)ا)) غالي  القباج  السيد 

الهاآو�ضي) تجزئة  عنوانه)ا)) ( اداآي)
مراكش) (41111 تاآكة) ((5/(6 آقم)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

اللطيف) عبد  القباج  السيد 

االداآة) مجلس  آئيس  )ا)بصفته 

آقم) الهاآو�ضي  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش)) (41111 ( تاآكة) ((5/(6

املغرب.

السيدة ام كلثوم غنام))ا)بصفته)
الهاآو�ضي) تجزئة  عنوانه)ا)) ( اداآية)
مراكش)) (41111 ( تاآكة) ((5/(6 آقم)

املغرب
)ا)بصفته) غالي) القباج  السيد 
الهاآو�ضي) تجزئة  عنوانه)ا)) ( اداآي)
مراكش)) (41111 ( تاآكة) ((5/(6 آقم)

املغرب
األسا�ضي) النظام  مقتضيات 
توزي ) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األآلاح):
)حسب قيمة األسهم املمتلكة من)

طرف املساهمين.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
ال يوجد).

بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((3 التجاآية بمراكش بتاآيخ)

1)1))تحت آقم))11657.

4(3I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE HSH TAYMATE AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 آقم )1 حي النجاح 

رنيفرة، 54111، رنيفرة املغرب
STE HSH TAYMATE AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

)1 زنقة 13 آقم 11 امالو اغري8ن - 
54111 رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HSH TAYMATE AGRI

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي.

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- امالو اغري8ن) (11 آقم) (13 زنقة) (1(

54111)رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد سماعيل باحميدى):))311 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 311 ( (: باحميدى) حسن  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 311 ( (: باحميدى) حميد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

باحميدى) سماعيل  السيد 

نوصير) بن  مو�ضى  شاآع  عنوانه)ا))

بومية ميدلت)54351)املغرب.

السيد حسن باحميدى عنوانه)ا))

شاآع مو�ضى بن نوصير بومية ميدلت)

54351)املغرب.

السيد حسن باحميدى عنوانه)ا))

 (35 آقم) الخامس  محمد  شاآع 

رنيفرة)54111)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

باحميدى) سماعيل  السيد 

نوصير) بن  مو�ضى  شاآع  عنوانه)ا))

بومية ميدلت)54351)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)73).

4(4I

أوديت هاوس

AUDIT HOUSE 

SOUTHYDRAULIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين ) عماآة لوماتينيون 

الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

1151)، البيضاء املغرب

SOUTHYDRAULIC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 عماآة 

1 زنقة معسكر حسان  - 1)111 

الرلاط املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5(767

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((119 دجن8ر) (31 في) املؤآخ 

بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف  

أي) دآهم«) (6.111.111« قدآه)

إلى) دآهم«) ((6.111.111« من)

طريق) عن  دآهم«) (3(.111.111«

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((( بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1915.

4(5I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE FIRST BIS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 11 آقم )1 حي النجاح 

رنيفرة، 54111، رنيفرة املغرب

STE FIRST BIS TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 33 
آقم 148 حي املسجد الجديد مريرت 

- 54111 رنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIRST BIS TRAV
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و مفاوضة.
 33 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
آقم)148)حي املسجد الجديد مريرت)

- 54111)رنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
بوغزوال) اسماعيل  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوغزوال) اسماعيل  السيد 
حي) (148 آقم) (33 زنقة) عنوانه)ا))
 54111 مريرت) الجديد  املسجد 

رنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوغزوال) اسماعيل  السيد 
حي) (148 آقم) (33 زنقة) عنوانه)ا))
 54111 مريرت) الجديد  املسجد 

رنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)79).
4(6I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE SAMJI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 آقم )1 حي النجاح 

رنيفرة، 54111، رنيفرة املغرب
STE SAMJI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 48 
آقم )1 حي الفتح - 54111 رنيفرة 

املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.3(33

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) (19 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل االشخاص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)14)أكتولر)

1)1))تحت آقم)64).
4(7I

CABINET COMPTABLE SAKHI

PARA MOVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
PARA MOVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جوهرة الدآوة البقعة آقم 83 

الطابق األآ�ضي الدآوة  - 6311) 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
14173

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOVE
غرض الشركة بإيجاز):)شراء،)بي ،)

استيراد،)تصدير،)تسويق وتوزي :
)-)مستحضرات التجميل)؛

الصيدالنية) شبه  املواد  (-
الطبية) شبه  ( واملواد) واملعدات 
واألجهزة الطبية وأجهزة التشخيص)
الطبية والجراحية واملخت8رية القابلة)

لالستبدال)؛)
-)منتجات الحمية))حليب األطفال)
،)الدقيق)،)الحبوب)،)إلخ))و املكمالت)

الغذائية)..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 83 آقم) البقعة  الدآوة  جوهرة 
 (6311 (- ( الدآوة) األآ�ضي  الطابق 

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: سفيان) كحيل  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد كوسة أيوب)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سفيان  كحيل  السيد 
 (1 الرقم) الدآوة  جوهرة  تجزئة 
الطابق األول الدآوة))6311))برشيد)

املغرب.
السيد كوسة أيوب عنوانه)ا))حي)
  1( 338)الطابق) 6))آقم) ال8ركة زنقة)

1651))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سفيان  كحيل  السيد 
 (1 الرقم) الدآوة  جوهرة  تجزئة 
الطابق األول الدآوة))6311))برشيد)

املغرب
السيد كوسة أيوب عنوانه)ا))حي)

  1( 338)الطابق) 6))آقم) ال8ركة زنقة)

1651))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية ب8رشيد)

1)1))تحت آقم)1396.

4(8I

FIDUBAC SARL

 ZAHRAT AL MADAEN

TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

ابن) يوسف  شاآع  )16مكرآ 

الناضوآ) (11 آقم) الشقة  تاشفين 

NADOR،(62000،(nador(maroc

 ZAHRAT AL MADAEN

مسؤولية) ذات  شركة  (TRADING

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الحسن االول آقم 46) آقم املحل 

16 دارل بلوك السكوآي الناظوآ - 

111)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1883

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ZAHRAT AL MADAEN  :

.TRADING

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير الفواكه والخضروات.
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شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحل) آقم  ((46 آقم) االول  الحسن 
(- 16)دارل بلوك السكوآي الناظوآ)

111)6)الناظوآ املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: حاجي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمزة حاجي عنوانه)ا))دواآ)
 6(111 الناظوآ) شيكر  بني  اجلمام 

الناظوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة حاجي عنوانه)ا))دواآ)
 6(111 الناظوآ) شيكر  بني  اجلمام 

الناظوآ املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3464.

4(9I

ISDM CONSULTING

CHAM ATTARBAOUI PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 CHAM ATTARBAOUI PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
موالي آشيد مجموعة ه  آقم 71 
العيون  - 71111 العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
335(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ATTARBAOUI PRIVE
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 71 آقم) ( ه) مجموعة  آشيد  موالي 

العيون))-)71111)العيون))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فريك فالة):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فالة  فريك  السيدة 

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فالة  فريك  السيدة 

العيون)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/515).
431I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

انتيرناسيونال بيوتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
انتيرناسيونال بيوتي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاط  
شاآع لالياقوت وزنقة العرعاآ 9 
اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 - 

1111) الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
476489

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

انتيرناسيونال بيوتي.
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتوجات التجميل.
تقاط ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 9 العرعاآ) وزنقة  لالياقوت  شاآع 
 -  17 شقة) (4 الطابق) غاليز  اقامة 

1111))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: رالد) الدوش  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رالد  الدوش  السيد 
شقة) (3 طابق) رريبكة  شاآع  (114
البيضاء) الداآ  ((1(51 البيضاء) (9

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رالد  الدوش  السيد 
شقة) (3 طابق) رريبكة  شاآع  (114
البيضاء) الداآ  ((1(51 البيضاء) (9

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751697.

431I

ISDM CONSULTING

 STE LAAYOUNE ISKANE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE LAAYOUNE ISKANE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبدة 
آقم 14 حي رط الرحمة 11 العيون  

- 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33531

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAAYOUNE ISKANE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)العقاآ.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 11 حي رط الرحمة) (14 عبدة آقم)

العيون))-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد الناجم الجماني)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الناجم الجماني عنوانه)ا))

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العيون) عنوانه)ا)) لعيون  السيد 

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/514).

43(I

جيسطراكو

SOGEASSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

جيسطراكو

حي العماآية، حدائق القدس 

 ،GH8 كاليفوآنيا 511، عماآة

الطابق 3، آقم 4) شاآع القدس، 

عين الشق،، 1481)، الداآ البيضاء 

املغرب

SOGEASSUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ،آقم 

5، زنقة املالزم أول بيرجي، الطابق 

الخامس - 1141) الداآ البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.183337

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)19)نون8ر)119))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بيرجي،) أول  املالزم  زنقة  (،5 »،آقم)

الداآ) ((1141 (- الخامس) الطابق 
زنقة) (،5 »،آقم) إلى) املغرب«) البيضاء)

(- الثالث) ( الطابق) املالزم أول بيرجي،)

1141))الداآ البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751173.

433I

BEST CHOICE PRODUCTS SARL AU 

 BEST CHOICE PRODUCTS  

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BEST CHOICE PRODUCTS SARL

AU

9)1, زنقة لالأمينة الصويرة ، 

44111، الصويرة املغرب

 BEST CHOICE PRODUCTS  

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9)1, زنقة 

لالأمينة - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5373

 19 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST(((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CHOICE PRODUCTS SARL AU

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات إلكترونية وأجهزة كمبيوتر)،)

مستحضرات تجميل))تاجر تجزئة))،)

استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)9)1,)زنقة)

لالأمينة)-)44111)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أولريك  زهراء) السيدة 
الصويرة) (44111 الرازي) زنقة  (,58

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أولريك  زهراء) السيدة 
الصويرة) (44111 ( الرازي) زنقة  (,58

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاآيخ)1))شتن8ر)

1)1))تحت آقم)16).

434I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE PANDOLE
GROUPE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
آقم )3 الطابق الثالت شاآع الحسن 
الثاني أحداف أزآو ، 53111، أزآو 

املغرب
 SOCIETE PANDOLE GROUPE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول تجزئة العمران ) زنقة ) آقم 

65  - 51111 الحاجب  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
51113

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE PANDOLE GROUPE

.SARL AU

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشوآة) (, التصدير) و  االستيراد  (,

اإلداآية واالجتماعية.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
آقم) (( زنقة) (( األول تجزئة العمران)

65  - 51111)الحاجب))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد اشقيف محمد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اشقيف محمد))عنوانه)ا))
 17 آقم) (17 زنقة) (( العمران) تجزئة 

51111)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشقيف محمد))عنوانه)ا))
  17 آقم) (17 زنقة) (( العمران) تجزئة 

51111)الحاجب))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3)34.

435I

شركة))كونطا مضيق ش م م

STE RESCA MAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة  كونطا مضيق ش م م

شاآع يوسف بن تاشفين ط 5 آقم 5 

تطوان ، 93111، تطوان املغرب

STE RESCA MAR SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البوغاز 

شاآع واد املخازن آقم 1 - 11)93 

املضيق املغرب.

تفويت حصص
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.7887

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):

مصطفى)) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((71 بوكليط)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

)1)شتن8ر) )بتاآيخ) ))بوكليط) ( ( امحمد)

.(1(1

تفويت السيد))ة))فرح)))))بوكليط))

35)حصة اجتماعية من أصل)1.111 

امحمد)))) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوكليط))بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة)))اكرام)))))بوكليط))

35)حصة اجتماعية من أصل)1.111 

امحمد))) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوكليط))بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).
تفويت السيد))ة))آحيمة)))بوكليط))

35)حصة اجتماعية من أصل)1.111 

امحمد))) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوكليط))بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))حنان)))بوكليط))

35)حصة اجتماعية من أصل)1.111 

امحمد))) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوكليط))بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))اآحيمو))بوكليط))

35)حصة اجتماعية من أصل)1.111 

امحمد)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوكليط))بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).

سميرة))))) ( )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (35 ( بوكليط)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111 أصل)

)ة))امحمد))بوكليط))بتاآيخ))1)شتن8ر)

.(1(1

تفويت السيد))ة))حبيبة))))كروج)

51)حصة اجتماعية من أصل)1.111 

امحمد)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوكليط بتاآيخ))1)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتن8ر) بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت آقم)3358.

436I

BUSINESS WAYS

CALL BY CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

CALL BY CALL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة طاآق 

ابن زياد ‘عماآة بلقزيز ‘ شقة آقم 19‘ 

جليز - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117439

 1( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CALL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.  BY CALL

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصدير) و  االتصال.) مركز  أنشطة 

جمي  أنواع الخدمات.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شقة) (‘ ‘عماآة بلقزيز) طاآق ابن زياد)

مراكش) (41111 (- جليز) (‘19 آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

17)حصة) ( (: السيدة كمليا أهبالي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 GUETTA( Norbert, السيد)

 111 بقيمة) حصة  (Nessim( ( :( ( 17

دآهم للحصة).

 BENSADOUN(Mickaël,(السيد
 111 بقيمة) حصة  (Nathan( ( :( ( 26

دآهم للحصة).
 HADDAD( Yahir( ( :( ( 70 السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد)TAIEB(Avner((:((70)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كمليا أهبالي عنوانه)ا)))7 
 AVENUE MEISSONIER  93(51

.FRANCE FRANCE
 GUETTA( Norbert, السيد)
 AVENUE  9( عنوانه)ا)) ( (Nessim
 CHARLES DE GAULLE  9((11

.NEUILLY SUR SEINE FRANCE
 HADDAD( Yahir السيد)
 PASSAGE DE LA  11 عنوانه)ا))
 MAIN D’OR 75111  PARIS

.FRANCE
عنوانه)ا)) (TAIEB( Avner السيد)
 AVENUE  DU 8 MAI 1945  (6

.95(11   SARCELLES FRANCE
 BENSADOUN(Mickaël,(السيد
 RUE DU  (1 عنوانه)ا)) (Nathan
 CHATEAU  9((11  NEUILLY SUR

.SEINE  FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كمليا أهبالي عنوانه)ا)))7 
 AVENUE MEISSONIER  93(51

FRANCE FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116517.
437I

ficogedek(sarl(au

Société KIBIRI CAR
SARL AU

إعالن متعدد القراآات

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 Société KIBIRI CAR SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: محل آقم 

4 اقامة االرياآ 1 مرجان ) - 51151 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.41317

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)يناير)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:11 آقم) قراآ 

مايلي:)تحويل املقر االجتماعي للشركة)

 MAG ( IM-E( RES محل) الى 

WARDA S.SAID MEKNES

على) ينص  الذي  (:1( آقم) قراآ 

الى) الشركة  تسمية  تغيير  مايلي:)

 SOCIETE N.F.S CAR SARL AU

على) ينص  الذي  (:13 آقم) قراآ 

االسا�ضي) القانون  مالءمة  مايلي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم).:)الذي ينص على مايلي:).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) (18 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)611).

438I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 ALILOU CHERRADI

IMPORT EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شاآع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األآ�ضي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

 ALILOU CHERRADI IMPORT

EXPORT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شاآع 
تاآودانت تطوان تطوان 93111 

تطوان املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(8(9

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 ALILOU CHERRADI IMPORT
آأسمالها) مبلغ  ( (EXPORT SARL
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
اإلجتماعي)14)شاآع تاآودانت تطوان)
تطوان)93111)تطوان املغرب نتيجة)

ل):)رسائر دائمة.
و حدد مقر التصفية ب)14)شاآع)
 93111 تطوان) تطوان  تاآودانت 

تطوان املغرب.)
و عين:

الشرادي) ( السيد)ة))محمد عادل)
انجلترا) لندن  (1 انجلترا) عنوانه)ا)) و 

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4787.

439I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

مختبر جيوتكنيك ميديتيراني 
فاس ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شاآع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األآ�ضي، تطوان 
تطوان، 93111، تطوان املغرب

مخت8ر جيوتكنيك ميديتيراني فاس 
ش.و شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طوآ 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوقاية آقم 56) تطوان تطوان 

93111 تطوان املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.14641

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تقرآ حل) 9))شتن8ر) املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

جيوتكنيك) مخت8ر  الوحيد  الشريك 

ميديتيراني فاس ش.و))مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

 (56 آقم) الوقاية  تجزئة  اإلجتماعي 

تطوان تطوان)93111)تطوان املغرب)

نتيجة ل):)رسائر دائمة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تطوان) تطوان  ((56 آقم) الوقاية 

93111)تطوان املغرب.)

و عين:

و) احنيش  ( محمد) السيد)ة))

 15 آقم) ب  ازآو  شاآع  عنوانه)ا))

املغرب) تطوان  (93111 تطوان)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4788.

441I

FIDUCIAIREJAD

JNAN LEGUMES sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE(APPT(N°5 AVENUE

 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH،

MAROC 41111، مراكش

JNAN(LEGUMES(sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ الحاج 

العربي اوالد سيد الشيخ السويهلة - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117495

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JNAN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LEGUMES(sarl

غرض الشركة بإيجاز):)الفواكه أو)

تاجر))الخضر الطرية بالتقسيط.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشيخ) سيد  اوالد  العربي  الحاج 

السويهلة)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ج8ران) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: الحضري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ج8ران  يوسف  السيد 

حي البهجة آقم)117 41111)مراكش)

املغرب.

السيد محمد الحضري عنوانه)ا))

36)سيب  الشمالي) دآب الشعب آقم)

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ج8ران  يوسف  السيد 

حي البهجة آقم)117 41111)مراكش)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم))11655.

441I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 MAITRE PRATICIEN REDA.

E
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

 MAITRE PRATICIEN REDA E.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املناآ 

آقم 197 تجزئة ياسمين 1 شقة آقم 

) الشرف - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117543

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAITRE PRATICIEN REDA E.

الترويض) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطبي).

:)حي املناآ) عنوان املقر االجتماعي)

آقم)197)تجزئة ياسمين)1)شقة آقم)

))الشرف)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
1.111,11))دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد آضا العثماني):))141)حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

 61 ( (: العثماني) ياسمين  السيدة 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العثماني  آضا  السيد 
إقامة ملثونة عماآة أ شقة)13  41111 

مراكش املغرب.
لعثماني) ياسمين  السيدة 
بن) زنقة  أمرشيش  م  ح  عنوانه)ا))
مراكش) (41111   (58 آقم) طفيل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العثماني  آضا  السيد 
إقامة ملثونة عماآة أ شقة)13  41111 

مراكش املغرب
لعثماني) ياسمين  السيدة 
بن) زنقة  أمرشيش  م  ح  عنوانه)ا))
مراكش) (41111   (58 آقم) طفيل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)6991.
44(I

ائتمانية الثقة العيون

FIDUCIAIRE CONFIANCE LAAYOUNE 

K.T FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شاآع عالل بن عبد هللا املر�ضى 
العيون ، 111)7، املر�ضى العيون 

املغرب
K.T FISH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء شاآع عالل بن 

عبد هللا آقم   43  شقة 14 املر�ضى 
العيون. - )7111 املر�ضى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33595

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 K.T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FISH

تجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتصدير) االستيراد  األسماك 

تسويق) (– والتجاآة العامة والتجاآة)

أنواع) جمي   واستيراد  وتصدير 

األسماك والررويات والقشريات.......)

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

املسيرة الخضراء)شاآع عالل بن عبد)

هللا آقم)))43))شقة)14)املر�ضى العيون.)

- )7111)املر�ضى العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد))حسن توزان):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: ( الهاشمي ررازي) السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الهاشمي ررازي))عنوانه)ا))
زنقة الشافعي)))آقم)14)حي القليعة))

46111)اسفي املغرب.

عنوانه)ا)) توزان  حسن  ( السيد)

  1( السكنى املغرلية حي الوآيدة) (61

46111)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الهاشمي ررازي عنوانه)ا))
زنقة الشافعي)))آقم)14)حي القليعة))

46111)اسفي املغرب

عنوانه)ا)) توزان  حسن  ( السيد)
  1( السكنى املغرلية حي الوآيدة) (61

46111)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)7))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/579).
443I

ISDM CONSULTING

STE TITRIN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE TITRIN SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبدة 

آقم 14 الطابق االول شقة آقم 
)1 حي رط الرحمة 11 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
33579

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TITRIN SARL AU
و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال اررى.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شقة) االول  الطابق  (14 آقم) عبدة 
11)العيون) )1)حي رط الرحمة) آقم)

- 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مصلح اللة سعاد):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سعاد) اللة  مصلح  السيدة 

العيون) (71111 العيون) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

سعاد) اللة  مصلح  السيدة 

العيون) (71111 العيون) عنوانه)ا))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/564).

444I

ISDM CONSULTING

 STE ODESSA HOSPITALITY

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE ODESSA HOSPITALITY

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقبل آقم 77 العيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33583
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ODESSA HOSPITALITY SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز):)الطعامة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 71111 (- العيون) (77 املستقبل آقم)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
الكنتاوي) الدين  صالح  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكنتاوي) الدين  صالح  السيد 
العيون) (71111 العيون) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكنتاوي) الدين  صالح  السيد 
العيون) (71111 العيون) عنوانه)ا))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/565).
445I

HIGH EDGE CONSULTING

LUXE IMMOB DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

LUXE IMMOB DU NORD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

طنجة القديمة كلم 15 مزاآع 

اللوزيين جماعة صدينة قبيلة 

الحوز  - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(4(31

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (LUXE IMMOB DU NORD

وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

طنجة) طريق  اإلجتماعي  مقرها 

اللوزيين) مزاآع  (15 كلم) القديمة 

(- ( الحوز) قبيلة  صدينة  جماعة 

(: ل) نتيجة  املغرب  تطوان  (93111

عدم تحقيق الهدف االجتماعي

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مزاآع) (15 كلم) القديمة  طنجة 

اللوزيين جماعة صدينة قبيلة الحوز))

- 93111)تطوان املغرب.)

و عين:

و) ابري  ( ( الحق) عبد  السيد)ة))

احمد) املساعد  شاآع  عنوانه)ا))

5 93111)تطوان) 1)آقم) البقال زنقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4818.

446I

GK SERVICE CONFORT

CITY SIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT(JAWHARA ، 24000، EL 119

JADIDA MAROC

city(side شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 اقامة 

الفتح شاآع بئر انزآان - 4111) 

الجديدة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.13(77

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (city( side الوحيد) الشريك 

وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

الفتح) اقامة  (11 اإلجتماعي) مقرها 

الجديدة) ((4111 (- شاآع بئر انزآان)

املغرب نتيجة ل):))األزمة اإلقتصادية)

الناتجة عن فيروس كوآونا.

و حدد مقر التصفية ب)11)اقامة)

 (4111 (- انزآان) بئر  شاآع  الفتح 

الجديدة املغرب.)

و عين:

و) تيموياس  ( محمد) السيد)ة))

 11 آقم) لألمل  ا  تجزئة  عنوانه)ا))

4111))الجديدة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5534).

447I

MOHAMED SAFRIOUI

EVALEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

EVALEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شاآع 

أنفا الطابق 6 شقة آقم 6س   - 

11)1) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475719

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVALEX

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجاآية) الصناعية  العمليات 

التقويم) مكتب  بإستغالل  املتعلقة 
والخ8رة في امليدان العقاآي

جمي  الخدمات املتعلقة بالتقويم)

والتدبير التقني للعقاآات

والنصائح) الخدمات  جمي  

التأمين) لشركات  املسبق  والتقويم 

املتعلق بالكواآث.

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع أنفا الطابق)6)شقة آقم)6س)))-)

11)1))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 KSS INVEST :  711 الشركة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
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  EXPERTISES GALTIER : الشركة)
311)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) (KSS INVEST الشركة)
 9 عماآة) غاندي  شاآع  مول  غاندي 
البيضاء) الداآ  ((1(11   4 الطابق)

املغرب.
 EXPERTISES GALTIER الشركة)
ب زنقة ادواآد فيالن)) (9( عنوانه)ا))

311)9)لوفالوا بيري))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصفريوي) هشام  محمد  السيد 
ط4  املندب  باب  زنقة  (3 عنوانه)ا))
الداآ) ((1(11 بوآكون) (8 شقة)

البيضاء)املغرب
السيد سعد السرغيني عنوانه)ا))
13)زنقة وهران)11)1))الداآ البيضاء)

املغرب
السيد فيليب بروتي عنوانه)ا))69 
مرشيان) (59871 ( اماند) سان  زنقة 

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5)7496.

448I

جيسطراكو

POLYTEC ITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

جيسطراكو
حي العماآية، حدائق القدس 
 ،GH8 كاليفوآنيا 511، عماآة

الطابق 3، آقم 4) شاآع القدس، 
عين الشق،، 1481)، الداآ البيضاء 

املغرب
POLYTEC ITS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 36، 

زنقة آقم 45، تجزئة السانية، 
العماآية، عين الشق، - 1611) 

الداآ البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.315(77

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 غشت) ((8 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.111.111«

»1.111.111)دآهم«)إلى)»111.111.) 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)744844.

449I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ITS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

ITS TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

االعمال املناآة زنقة عبد هللا بن 

ياسين آقم 5 الطابق 1 مكتب آقم 4 

مراكش   - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117557

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ITS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAV
مقاول) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بناء)و اعمال اررى)))
)نقل البضائ  لحساب الغير).

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بن) هللا  عبد  زنقة  املناآة  االعمال 
ياسين آقم)5)الطابق)1)مكتب آقم)4 

مراكش)))-)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد بلعسري عبد هللا):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدهللا بلعسري عنوانه)ا))
 7( آقم) املحيط  شاآع  الدارلة  حي 
اليوسفية))4631)اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدهللا بلعسري عنوانه)ا))
 7( آقم) املحيط  شاآع  الدارلة  حي 
اليوسفية))4631)اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم))11661.
451I

GK SERVICE CONFORT

RIDAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

GK SERVICE CONFORT
 LOT(JAWHARA ، 24000، EL 119

JADIDA MAROC
RIDAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دواآ ايت 
آخى الجماعة القروية الشتوكة 

دائرة ازموآ - 4111) الجديدة 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.4313

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 أكتولر) (11 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 E N T R E P R E N E U R

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES ET LOUEUR

. DE VEHICULE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)5533).

451I

DK PARTNERS MAROC

THE REALTOR OMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

THE REALTOR OMAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقطوني الطابق 6 آقم 18 

الداآالبيضاء 1111) الداآالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476389

 (8 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REALTOR OMAR
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخاص) لحسابها  هو  الشركة  من 
في املغرب أو) ،)سواء) ولحساب الغير)

في الخاآج:
أو) العقاآية  الوكالة  نشاط  (-
التفاوض أو الشراء)أو البي  أو اإلداآة)
أو تأجير أي ممتلكات أو حقوق عقاآية)
تأجير) أو  بي   أو  شراء) إلى  باإلضافة 

األصول التجاآية
العقاآية) املعامالت  نشاط  (-
والتجاآية)،)وإداآة اإليجاآات)،)وإداآة)
الشركات) وتحويل  ولي   (، املمتلكات)
بشكل) املرتبطة  األنشطة  وجمي   (،
الشركة) بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

املحدد على هذا النحو.
واإلداآة) واالستحواذ  التأسيس  (-
التجاآية) املؤسسات  لجمي   الحرة 
وتأجير) (، العقاآية وغيرها) والوكاالت 
جمي  املباني التي يمكن أن) أو شراء)
تخدم بأي شكل من األشكال لغرض)

الشركة.
جمي  املعامالت) (، وبشكل أعم) (-
التجاآية واملنقولة والعقاآية واملالية)
التي يمكن أن تتعلق بشكل مباشر أو)
غير مباشر بواحد أو آرر من األشياء)
املذكوآة) الصلة  ذات  أو  املماثلة 

أعاله..
 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 18 آقم) (6 شاآع الزآقطوني الطابق)
الداآالبيضاء) ((1111 الداآالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 5.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 ( (: السيد عمر بوعدي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوعدي  عمر  السيد 
 15 فيال آقم) ((8 تجزئة كانيطا زنقة)
الداآالبيضاء) ((1153 الشق) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوعدي  عمر  السيد 
 15 فيال آقم) ((8 تجزئة كانيطا زنقة)
الداآالبيضاء) ((1153 الشق) عين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

45(I

jamal(ait(hommad

باربر توينز شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة  

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal(ait(hommad
 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،
16000، SIDI(KACEM(MAROC

باآلر توينز شوب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 
رنافيف حريشة بير الطالب  - 
16111 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(8657

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
باآلر) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

توينز شوب.

بائ  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجميل.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الطالب) بير  حريشة  رنافيف 

16111)سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: السيد مراد منياآ)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) منياآ  مراد  السيد 

ازغاآ آقم)18)  16111)سيدي قاسم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) منياآ  مراد  السيد 

ازغاآ آقم)18)  16111)سيدي قاسم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أكتولر)1)1))تحت آقم)498.

453I

EXACO

CYRUS SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شاآع 

موالي الحسن االول، 1111)، الداآ 

البيضاء املغرب

CYRUS SURVEILLANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  11، زنقة 

الحرية، الطابق، 3 شقة آقم 5  - 

1111) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477563

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CYRUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SURVEILLANCE

و) األمن  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة.

عنوان املقر االجتماعي):))11،)زنقة)

 -   5 شقة آقم) (3 الطابق،) الحرية،)

1111))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد))آيس محمد):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: ابراهيم) قموس  ( السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  آيس  ( السيد)

طيط مليل) (9 الطريق الوطنية آقم)

9641))الداآ البيضاء)املغرب.

السيد))قموس ابراهيم عنوانه)ا))

 13 11)شقة) شاآع الوالء)حي القسم)

73111)الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  آيس  ( السيد)

طيط مليل) (9 الطريق الوطنية آقم)

9641))الداآ البيضاء)املغرب

السيد))قموس ابراهيم عنوانه)ا))

 13 11)شقة) شاآع الوالء)حي القسم)

73111)الدارلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75157.

454I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AKYAS BADILA
ERRACHIDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE AKYAS BADILA

ERRACHIDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تنغبيت الخنك الراشيدية  - 111)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

13743

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ف8راير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AKYAS BADILA

.ERRACHIDIA

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اكياس).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تنغبيت الخنك الراشيدية))-)111)5 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حمداوي) ادآيس  موالي  السيد 

تنغبيت) قصر  عنوانه)ا)) ( علوي)

الخنك الراشيدية))111)5)الرشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حمداوي) ادآيس  موالي  السيد 

علوي))عنوانه)ا))قصر تنغبيت الخنك)

الراشيدية))111)5)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالرشيدية)
آقم)-.

455I

EXACO

BENAMOR & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شاآع 

موالي الحسن االول، 1111)، الداآ 

البيضاء املغرب

BENAMOR & CO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  11، زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة آقم 5 - 

1111) الداآ البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 477565

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENAMOR(&(CO

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنواع املطاعم،)مقهى،)أنشطة فنية،)

ثقافية وتجاآية.

(،11 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  5 3)شقة آقم) زنقة الحرية الطابق)

1111))الداآ البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعد بنعموآ):))111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنعموآ  سعد  السيد 
زاوية زنقة رليل) (1 اقامة ستيال ط)

مطران و زنقة املتنبي،)جوتيي)1161) 

الداآ البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنعموآ  سعد  السيد 
زاوية زنقة رليل) (1 اقامة ستيال ط)

مطران و زنقة املتنبي،)جوتيي)1161) 

الداآ البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751573.

456I

fidu_farabi

 SOCIETE SAISS DRIVING
ACADEMY sarl a.u

إعالن متعدد القراآات

fidu_farabi
آقم 9 زنقة سب  عيون شاآع سوسة 
زهوآ ) فاس ، 31111، فاس املغرب

 SOCIETE SAISS DRIVING

 ACADEMY(sarl(a.u

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: )1 طريق 

عين الشقف السعادة فاس - 

31111 فاس  املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.45143

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)14)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

51)حصة من) املصادقة على تفويت)

العتيقي) السالم  عبد  السيد  طرف 

يملكها) التي  (L18(471 ( ( الكنوني)

العتيقي) للسيد  الشركة  نفس  في 

بتمن) ( (CD516(83 أسامة) الكنوني 

111دآهم للحصة.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير بند آقم)1)من القانون االسا�ضي)

للشركة

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
القانون) من  (8 و) (7 آقم) بند  تغيير 

االسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/876).

457I

Consultation(internationale((6870  

GLOREP COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  Consultation(internationale

6871
شاآع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 11 آقم 355 ، 1111)، الداآ 

البيضاء املغرب

GLOREP COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 

الزآقطوني الطابق التاني شقة آقم 

6 - 1311) البيصاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

474615

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOREP COMPANY

التمثيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجاآي.

46)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الزآقطوني الطابق التاني شقة آقم)

6 - 1311))البيصاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: قسبيوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد قسبيوي عنوانه)ا))

 .6 آقم) (143 عماآة) النسيم  تجزئة 

1111))البيصاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد قسبيوي عنوانه)ا))

 .6 آقم) (143 عماآة) النسيم  تجزئة 

1111))البيصاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)748435.

458I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

ALLIANCE AGUINANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl(au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ALLIANCE AGUINANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول آقم 19 عملية ايراك جنانات 3 
عين ايطي مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117639
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALLIANCE AGUINANE
ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول آقم)19)عملية ايراك جنانات)3 
41111)مراكش) (- عين ايطي مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد رالد ايت اكنان)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رالد ايت اكنان عنوانه)ا))
مراكش) (6(( آقم) ب  (3 املسيرة)

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رالد ايت اكنان عنوانه)ا))

مراكش) (6(( آقم) ب  (3 املسيرة)

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116696.

459I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE TRACOREN

BATIMENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE TRACOREN

BATIMENT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1651 

مرجان ) طريق اكوآاي  - 51111 

مكناس املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6713

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»511.111)دآهم«)أي من)»511.111 

عن) دآهم«) (1.111.111« إلى) دآهم«)

إدماج احتياطي أو أآلاح أو) ( (: طريق)

عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3511.

461I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE ANAKHIL TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE ANAKHIL TRAV SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3) نعيم 

6 النرجس  - 51111 مكناس املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.36167

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»511.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (611.111« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3499.

461I

آمزي لالستشاآات

 ESPACE SAMI LAZREK
 ALLUMINUIM VERRE

)(ESLAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
آمزي لالستشاآات

شاآع 4) نون8ر عماآة حمدي ولد 

الرشيد الطابق آقم 11 شقة آقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

 ESPACE SAMI LAZREK

 (ALLUMINUIM(VERRE (ESLAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآغ 

حبوها حي املستقبل آقم 514 

العيون  - 71111 العيون املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.18583

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)4))غشت)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شاآغ حبوها حي املستقبل آقم)514 

العيون))-)71111)العيون املغرب«)إلى)

أبو بكر الصديق حي املسيرة) »شاآع 

العيون)-)71111)العيون))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)611).

46(I

آمزي لالستشاآات

CHENANI KAMO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

آمزي لالستشاآات

شاآع 4) نون8ر عماآة حمدي ولد 

الرشيد الطابق آقم 11 شقة آقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

CHENANI KAMO CAR   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 45 

حي إداآي آقم 14 العيون - 71111 

العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(983

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)17)أكتولر)1)1))تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))ادباغ)

نعيمة))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم))61).

463I

آمزي لالستشاآات

ETS ASSANABIL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

آمزي لالستشاآات
شاآع 4) نون8ر عماآة حمدي ولد 

الرشيد الطابق آقم 11 شقة آقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب
ETS ASSANABIL PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

موالي آشيد الشطر الراب  شاآع 
الزآقطوني آقم 119 العيون - 

71111 العيون املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.6415

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))رديجة مرزاق)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.511
أكتولر) ((1 بتاآيخ) تويس  ( حسن)

.(1(1
مروان سيف) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.511
موالي عبد الرحمان باحنيني بتاآيخ)

1))أكتولر)1)1).
سيف) هاجر  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.511
أكتولر) ((1 بتاآيخ) تويس  ( حسن)

.(1(1
سيف) رولة  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.511
أكتولر) ((1 بتاآيخ) تويس  ( حسن)

.(1(1
سيف) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.511
أكتولر) ((1 بتاآيخ) تويس  ( حسن)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)583).
464I

MENARA PROJECT SERVICES

IMPÉRIALE CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY(TARGA ، 40000، 471

MARRAKECH MAROC
 IMPÉRIALE CONFECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بالطو آقم 
)5 قيساآية املهدي ازلي - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117485

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPÉRIALE CONFECTION
رياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنسوجات,) ومصن   تاجر  املالبس,)

استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)بالطو آقم)
 41111 (- ازلي) املهدي  قيساآية  (5(

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111 ( (: جمال) بهي  ايت  السيد 

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت بهي جمال عنوانه)ا))

حي النهضة))41111)شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت بهي جمال عنوانه)ا))

حي النهضة))41111)شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116547.

465I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

 SHIPPING & LOGISTICS
FREIGHT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

89 زنقة البنفسج ، 1141)، الداآ 

البيضاء املغرب

 SHIPPING & LOGISTICS

FREIGHT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11, زنقة 

الحرية الطابق الثالت عماآة  - 

1)11) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(46(9

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 شتن8ر) (14 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SHIPPING الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (&( LOGISTICS( FREIGHT
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
الحرية) زنقة  (,11 اإلجتماعي) مقرها 

الطابق الثالت عماآة))-)1)11))الداآ)

حل) (- (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

الشركة مبكرا

-)تعيين املصفي وتحديد صالحياته

-)تحديد مقر التصفية.
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و حدد مقر التصفية ب)11,)زنقة)

 -  6 عماآة) الثالت  الطابق  الحرية 

1)11))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) محمد  ( ( لزآق) السيد)ة))

حي النسيم إقامة الكتبية) عنوانه)ا))
عماآة)))آقم)6 1191))الداآ البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الثالت) الطابق  الحرية  زنقة  (,11  :

عماآة)6

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751457.

466I

STRAVISCO

Ste STRAVISCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1

 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،

50050، MEKNES(MAROC

Ste STRAVISCO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 11 

عماآة نوآ زنقة باستوآ م.ج مكناس  

- 51111 مكناس املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(5897

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»51.111))دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (351.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3491.

467I

MOBYCROSS

MOBYCROSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

MOBYCROSS
 CASABLANCA ، 20230،

casablanca(maroc
MOBYCROSS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: كم11، 

511 شاآع شفشاوني الداآالبيضاء - 
1111) الداآالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)17)أكتولر)1)1)

األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرآ 
القانون:) مقتضيات  م   للشركة 
)مراجعة) األسا�ضي) النظام  تحديث 

النظام األسا�ضي))لزيادة آأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751948.

468I

ADVALORIS

MAQUILLAGI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

MAQUILLAGI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 شاآع 
الحرية ، الطابق الثالث شقة آقم 
5 الداآ البيضاء - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477683

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAQUILLAGI

استيراد) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

جمي ) ولي   وشراء) وتصدير 

مستحضرات التجميل والعطوآ

جمي ) وتعبئة  وتحويل  تصني  

والزيوت) التجميل  مستحضرات 

العطرية والعطوآ

11)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 5 الحرية)،)الطابق الثالث شقة آقم)

الداآ البيضاء)-)1111))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 611.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.(11 ( (: مريم) قصبي  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (.411 ( (: لطراش) علي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (.411 ( (: السيد احمد الخبوس)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مريم  قصبي  السيدة 

فيالت منزه الرحمة آقم)137)الرحمة)

الداآ البيضاء) ((1111 بوعزة) ( داآ) ((

املغرب.

عنوانه)ا)) لطراش  علي  السيد 

 19 شقة) (3 طابق) االمال  اقامة 

البيضاء) الداآ  ((1111 الكريمات)

املغرب.

السيد احمد الخبوس عنوانه)ا))
ادآيس) موالي  تجزئة  (19 زنقة) ((4

البيضاء) الداآ  ((1111 كاليفوآنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مريم  قصبي  السيدة 

فيالت منزه الرحمة آقم)137)الرحمة)

الداآ البيضاء) ((1111 بوعزة) ( داآ) ((

املغرب

عنوانه)ا)) لطراش  علي  السيد 

 19 شقة) (3 طابق) االمال  اقامة 

البيضاء) الداآ  ((1111 الكريمات)

املغرب

السيد احمد الخبوس عنوانه)ا))
ادآيس) موالي  تجزئة  (19 زنقة) ((4

البيضاء) الداآ  ((1111 كاليفوآنيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)7517.

469I

moorish(co

ZAY STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

ZAY STUDIO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 411 , 

شاآع الزآقطوني إقامة حماد 

الطابق 1 الشقة 1 الداآ البيضاء - 

1111) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477457
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUDIO
تدآيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

على املكياج والجماليات.
 ,  411 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شاآع الزآقطوني إقامة حماد الطابق)
 (1111 (- الداآ البيضاء) (1 الشقة) (1

الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 31.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة زينب شكري):))311)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شكري  زينب  السيدة 
زنقة)56)آقم)47)األلفة الداآ البيضاء)

1111))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شكري  زينب  السيدة 
زنقة)56)آقم)47)األلفة الداآ البيضاء)

1111))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751388.
471I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MO. EL AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

MO. EL(AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ والد 

معمر لحوازة الغرلية  اوالد سعيد - 

6111) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6197

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MO. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EL AGRICOLE

تسمين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجول.

:)دواآ والد) عنوان املقر االجتماعي)

(- اوالد سعيد) ( معمر لحوازة الغرلية)

6111))سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد محمد االدآي�ضي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد االدآي�ضي عنوانه)ا))

دواآ اوالد امعمر الحوازة الغرلية اوالد)

سعيد)6111))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد االدآي�ضي عنوانه)ا))

دواآ اوالد امعمر الحوازة الغرلية اوالد)

سعيد)6111))سطات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات))بتاآيخ)4))شتن8ر)

1)1))تحت آقم)1)/)119.

471I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE SOMARYK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE SOMARYK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 MAG وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOT RIAD SALAM IMMEUBLE
 N° 151  - 23000 BENI(MELLAL

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
11611

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMARYK
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Entrepreneur( de( travaux( divers

.ou(construction
 MAG (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LOT RIAD SALAM IMMEUBLE
 N° 151  - (3111 BENI MELLAL

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد محماد احسينة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محماد احسينة عنوانه)ا))

حي الرحمة زنقة)8)آقم)17ـ19 1111) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محماد احسينة عنوانه)ا))

حي الرحمة زنقة)8)آقم)17ـ19 1111) 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)717.

47(I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

LA GRILLADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

)4  شاآع الدآفوفي الطابق ) آقم 8 

وجدة، 61111، وجدة املغرب

LA GRILLADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1، شاآع 

املوحدين عماآة الوشاني  - 61111 

وجدة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.19169

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 11.111 مبلغ آأسمالها) ( (GRILLADE

(،1( دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

(- ( الوشاني) عماآة  املوحدين  شاآع 

61111)وجدة املغرب نتيجة ل):)عجز)

الشركة عن االستمراآ.
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و حدد مقر التصفية ب))1،)شاآع)

 61111 (- ( املوحدين عماآة الوشاني)

وجدة املغرب.)

و عين:

قي�ضي) ( الحفيظ) عبد  السيد)ة))

وجدة) (61111 وجدة) عنوانه)ا)) و 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)456).

473I

audiciaire(compta

129نيتورك  
«129NETWORK«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audiciaire(compta
آقم 5 شاآع غسان كنفاني عماآة 

فضاء لالمريم آقم 5 الطابق الثاني  

فاس ، 31111، فاس املغرب

 »1(9NETWORK«  9)1نيتوآك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 44 

شاآع محمد السالوي فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64471

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»1(9NETWORK«((9)1نيتوآك

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) االلكترونية  املعلوماتية،) املعدات 

وسائل االتصاالت بنصف الجملة.
 44 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شاآع محمد السالوي فاس)-)31111 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد يوسف العسري)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف العسري عنوانه)ا))
فاس) السعادة  حي  (7 آقم) (65 زنقة)

31141)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف العسري عنوانه)ا))
فاس) السعادة  حي  (7 آقم) (65 زنقة)

31141)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)849)868).

474I

Maitre(Idriss(el(khatib

ERBEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

ERBEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 11 

ماي  - 93111 تطوان املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8185

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (1(.11(.111«
»11.111))دآهم«)إلى)»111.)31.)1 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4836.
475I

Maitre(Idriss(el(khatib

ERBEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
ERBEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 11 

ماي - 93111 تطوان املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.8185

العام) الجم   بمقت�ضى 
يوليوز) ((7 في) املؤآخ  اإلستثنائي 
الشركة) آأسمال  آف   تم  ((1(1
دآهم«) ((.348.111« قدآه) بمبلغ 
إلى) دآهم«) (1(.31(.111« من) أي 
((: طريق) عن  دآهم«) (14.661.111«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4836.
476I

Maitre(Idriss(el(khatib

ERBEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
ERBEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 11 

ماي - 93111 تطوان املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.8185

العام) الجم   بمقت�ضى 
يوليوز) ((7 في) املؤآخ  اإلستثنائي 
الشركة) آأسمال  آف   تم  ((1(1
دآهم«) (9.764.111« قدآه) بمبلغ 
إلى) دآهم«) (14.661.111« من) أي 
((: طريق) عن  دآهم«) ((4.4(4.111«
أآلاح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصداآ في آأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4836.

477I

ANDERSEN CONSULTING

 FRET INTERNATIONAL
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 FRET INTERNATIONAL MAROC

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرشان 
زنقة القنيطرة آقم 1 - 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.((517

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))عبد هللا جبوآي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.111
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (6.111
 17 البتول ابن عبد الصادق بتاآيخ)

أكتولر)1)1).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35118).

478I

Maitre(Idriss(el(khatib

COLAZUL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

COLAZUL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مفضل افيالل آقم 5) - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7881

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COLAZUL

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

السياحي

الفندقة)

راصة) الكراء) الشراء) البي  

ألغراض سياحية.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93111  -  (5 آقم) افيالل  مفضل 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.411.711)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم اللوه):)قطعة اآضية))

بقيمة)191.411)دآهم.

السيدة مريم اللوه):)قطعة اآضية)
بقيمة)96.611)دآهم.

السيدة مريم اللوه):)قطعة أآضية)
بقيمة)319.511)دآهم.

قطعة) (: عبود) بن  زيد  السيدة 
اآضية بقيمة)355.811)دآهم.

قطعة) (: عبود) بن  زيد  السيد 
اآضية بقيمة)96.611)دآهم.

قطعة) (: عبود) بن  زيد  السيد 
اآضية بقيمة)165.111)دآهم.

قطعة) (: اله8ري) عادل  السيد 
اآضية بقيمة)196.811)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اللوه  مريم  السيدة 
طابق) (14 آقم) (1 زنقة) سبتة  شاآع 
 93111 الثاني) املحنش  (16 شقة) (5

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) عبود  بن  زيد  السيد 
 93111 دواآ كيتان جماعة الزيتون)

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) اله8ري  عادل  السيد 
 6 شقة) (3 ط) (35 شاآع الرماني آقم)

93161)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اله8ري  عادل  السيد 
 6 شقة) (3 ط) (35 شاآع الرماني آقم)

93161)مرتيل املغرب
عنوانه)ا)) عبود  بن  زيد  السيد 
 93111 دواآ كيتان جماعة الزيتون)

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4837.
479I

ETS COMPTA HOUSE

MORAD KHAYRATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

MORAD KHAYRATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 156 زنقة 

بئران زآان رنيفرة - 54111 رنيفرة 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1965

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((117 دجن8ر) (17 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 MORAD الوحيد) الشريك  ذات 

آأسمالها) مبلغ  ( (KHAYRATE

مقرها) وعنوان  دآهم  ((11.111
زآان) بئران  زنقة  (156 اإلجتماعي)

املغرب) رنيفرة  (54111 (- رنيفرة)

نتيجة ل):)عجز دائم.
و حدد مقر التصفية ب)156)زنقة)

بئران زآان رنيفرة)-)54111)رنيفرة)

املغرب.)

و عين:

و) عبا�ضي  ( ( مراد) السيد)ة))

رنيفرة) ال8ركة  حي  (41 عنوانه)ا))

)ة)) 54111)رنيفرة املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

118))تحت آقم)1.

481I

Maitre(Idriss(el(khatib

GROUPE MERABET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

 GROUPE MERABET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين ملول 

والية سنتر بلوك 4 عماآة ب مكتب 

11 - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7849

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE MERABET

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركات)

التسيير العقاآي شراء)بي  كراء

أعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)عين ملول)

عماآة ب مكتب) (4 والية سنتر بلوك)

11 - 93111)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: املرابط) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املرابط  عدنان  السيد 

مرتيل تجزئة الوحدة اقامة املرابط)

مرتيل) (9315( الثاني) الحسن  شاآع 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املرابط  عدنان  السيد 

شاآع) املرابط  اقامة  الوحدة  تجزئة 

الحسن الثاني))9315)مرتيل املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4815.

481I

Maitre(Idriss(el(khatib

BAB MDIQ LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

BAB MDIQ LAND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين ملول 

والية سنتر بلوك 4 عماآة ب مكتب 

11 - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7851

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MDIQ LAND

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.
عنوان املقر االجتماعي):)عين ملول)

عماآة ب مكتب) (4 والية سنتر بلوك)

11 - 93111)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: املرابط) عدنان  السيد 
حصة بقيمة)111.111)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املرابط  عدنان  السيد 
مرتيل تجزئة الوحدة اقامة املرابط)
مرتيل) (9315( الثاني) الحسن  شاآع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املرابط  عدنان  السيد 
شاآع) املرابط  اقامة  الوحدة  تجزئة 
الحسن الثاني))9315)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4816.

48(I

MEDIAFINANCE

 ميديافينونس  
MEDIAFINANCE

تعيين متصرفين

MEDIAFINANCE
 Bd(Moulay(Youssef -

 Casablanca 27 ، 20040،
CASABLANCA MAROC

 MEDIAFINANCE  ميديافينونس 
»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7) شاآع 
موالي يوسف  - 1141) الداآ 

البيضاء املغرب.
»تعيين متصرفين«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
. 74959

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)9))يونيو)1)1))تقرآ تعيين)
املالية) السنوات  رالل  متصرفين 

التالية:)
(1(1-(1(1-(1(( -

األشخاص الطبيعيون:)
الودغيري) يوسف  السيد)ة))
الرقابة) مجلس  عضو  بصفته)ا))
 (5 قطاع) ب:) عنوانه)ا)) والكائن 
حي) (13 تجزئة االطر عماآة أ الشقة)

الرياض))-)الرلاط املغرب.

السيد)ة))نبيل احبشان بصفته)ا))
والكائن) الرقابة  مجلس  عضو 
 4 زنقة آوما طابق) (49 ب:) عنوانه)ا))

شقة)7)-)الداآ البيضاء)املغرب
املمثل) (( االعتباآيون) األشخاص 

الدائم):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))585).

483I

Maitre(Idriss(el(khatib

PROMO IMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
PROMO IMAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة أزال 
الزيتون دواآ طهاآ الطابق االآ�ضي - 

93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(7853

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO IMAN
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.
جماعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أزال الزيتون دواآ طهاآ الطابق االآ�ضي)

- 93111)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز قجاج):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد العزيز قجاج عنوانه)ا))

ازال) قيادة  ازال  جماعة  الطهر  دواآ 

الزيتون))93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز قجاج عنوانه)ا))

ازال) قيادة  ازال  جماعة  الطهر  دواآ 

الزيتون)93111)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)4817.

484I

GLOFID

YENI TRUCK CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLOFID

196 شاآع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 1311)، الداآ 

البيضاء املغرب

 YENI TRUCK CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 

األول زنقة ال8رتقال تجزئة آ 18 

LES IRIS عين سب   - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.454857

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تقرآ حل) 31)غشت) املؤآخ في)

YENI TRUCK CENTER)شركة ذات)

الشريك ذات  محدودة  مسؤولية 
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 111.111 آأسمالها) مبلغ  الوحيد  (
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
تجزئة) ال8رتقال  زنقة  األول  الطابق 
 (1111 (- ( LES IRIS)عين سب )  18 آ)
لعدم) نتيجة  املغرب  البيضاء) الداآ 

بلوغ و تحقيق األهداف السامية.
و عين:

و) نويرة  ( ( سكينة) السيد)ة))
الرفنسيين) زنقة  آ54) عنوانه)ا))
إقامة األمير) ( ((3 الشقة) (4 الطابق آ)
املغرب) البيضاء) الداآ  ((1111 آ.ن)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي الطابق) ((1(1 غشت) (31 بتاآيخ)
 18 آ) تجزئة  ال8رتقال  زنقة  األول 
الداآ) ((1111 (- ( LES IRIS)عين سب )

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)87))75.

485I

FID PME

NOYAR TRAVAUX
إعالن متعدد القراآات

FID PME
64 شاآع موالي علي الشريف الشقة 

6 تماآة ، 1)1)1، تماآة املغرب
NOYAR TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: آقم )1 
حي املنصوآ الدهبي ع 436 شاآع 

سعد ابن ابي وقاس تماآة  آقم 373 
سكتوآ 5 تجزءة 4) هكتاآ  تماآة 

1)1)1 تماآة املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.1(7633

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)4))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
املصادقة على تفويت السيد) مايلي:)
حصص) لعشرة  لعبيدي  املصطفى 

للسيد بوكموس نجيب.

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
مايلي:)تسير الشركة من طرف السيد)
لعبيدي عبد العزيز و السيد بوكموس)

نجيب
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اشغال) الى  الشركة  نشاط  توسي  

البناء)و كدا التصدير واالستراد
على) ينص  الذي  (:4 آقم) قراآ 
الي) (11111 مايلي:)آف  آاس املال من)

511111
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي) و35:) (17  16  13 آقم) بند 

ينص على مايلي:)...
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

1)1))تحت آقم)45)4.
486I

FIDUNIVERSEL

ويب ترافل كونكيط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

ويب ترافل كونكيط شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مرس آلسلطان طابق1 آقم 3 - 
1711) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
478149

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ويب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ترافل كونكيط.
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوماتي.
6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  3 آقم) طابق1) آلسلطان  مرس 

1711))الداآالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: غماد) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيدة نادية غماد):)1111)بقيمة)

111)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 7 نادية غماد عنوانه)ا)) السيدة 
املستشفيات) حي  اصواب  بدآ  زنقة 

1513))الداآالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 7 نادية غماد عنوانه)ا)) السيدة 
املستشفيات) حي  اصواب  بدآ  زنقة 

1513))الداآالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)143)75.
487I

الزوين املصطفى

SHORE AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الزوين املصطفى
عماآة 9  زنقة بنزآت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 51111، مكناس املغرب

SHORE AGRI  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 مكرآ 
شطر ٲ كاميليا  - 51151 مكناس 

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.37163

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((1(1 يونيو) (11 املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   SHORE AGRI الوحيد) الشريك 

دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 

مكرآ) (41 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

مكناس) (51151 (- ( كاميليا) ٲ  شطر 

ازمة) و  املنافسة  (: ل) نتيجة  املغرب 

القطاع.

و حدد مقر التصفية ب)41)مكرآ)

مكناس) (51151 (- ( كاميليا) ٲ  شطر 

املغرب.)

و عين:

و) الهلواني  ( عزيز) السيد)ة))

 51151 ( 41)تجزئة كاميليا) عنوانه)ا))

مكناس املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)471.

488I

ائتمانية الشريفي مباآك

 Ste شاغبون فيغ واد نون

 CHARBON VERT OUED

NOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مباآك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 15 

آقم 13 كلميم ، 81111، كلميم 

املعرب

 Ste شاغبون فيغ واد نون

 CHARBON VERT OUED NOUN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

اسماعيل - 81116 اسا املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3131

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)شاغبون)

 Ste CHARBON VERT(فيغ واد نون

.OUED NOUN

غرض الشركة بإيجاز):)بي  الفحم)

الخشبي

مقاولة البناء)واالشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)

اسماعيل)-)81116)اسا املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ابيتي) حمادي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابيتي  حمادي  السيد 

الحي االداآي)81116)اسا املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ابيتي  حمادي  السيد 

الحي االداآي)81116)اسا املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتولر) بتاآيخ) ( االبتدائية بكلميم)

1)1))تحت آقم)57).

489I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

شــركــة   » مجمـــوعـــة 2006 »
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
شــركــة   » مجمـــوعـــة 116) » شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تـجــزئـــة 
)1 - 14  بقعــة آقــم 1  حــي الغـــالم  
سيـــدي مـــومـــن  -- 1)16) البيضــاء  

املــغــــرب  .
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.((.(83

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم) ((113 نون8ر) ((1 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) ((.111.111«
»4.111.111)دآهم«)إلى)»6.111.111 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن8ر)113))تحت آقم)536.471.

491I

zarkal(&(associés

BLUE SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés
131 شاآع عبد املومن الطابق 6 آقم 
)) ، 1111)، الداآ البيضاء املغرب
BLUE SHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 
الفراشات الوازيس - 11111 الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

478195

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLUE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHOP

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والثابتة) املنقولة  الهواتف  بي  

واالكسيسواآات.

زنقة) (14 (: عنوان املقر االجتماعي)

الداآ) (11111 (- الوازيس) الفراشات 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الشركة موليل اب):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اب  موليل  الشركة 

املغرب)11111)الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد القدميري عنوانه)ا))

البيضاء) الداآ  (111 ( انفا) آامب  (3

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)46))75.

491I

AGIN SARL

 RAHMA ET CONSORTS

MELLOUKI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 RAHMA ET CONSORTS

MELLOUKI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RABAT وعنوان مقرها االجتماعي

 N° 10 RUE(ALKAHIRA(RABAT -

.10000 RABAT(MAROC

تغيير تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

88917

)بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((1(1 شتن8ر) ((9 املؤآخ في)

 RAHMA ET« من) الشركة  تسمية 

(»CONSORTS MELLOUKI SARL

 MELLOUKI ET CONSORTS« إلى)

.(»SARL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

1)1))تحت آقم)5131.

49(I

AGIN SARL

 MELLOUKI ET CONSORTS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ)

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 MELLOUKI ET CONSORTS

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

 RUE 11 :وعنوان مقرها االجتماعي

 ALKAHIRA(RABAT - - RABAT

.MAROC
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»إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.88917
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
تقرآ) ((1(1 شتن8ر) ((9 في) املؤآخ 

إضافة شعاآ تجاآي للشركة وهو:
zouzfana

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

1)1))تحت آقم)5131.
493I

gest(consultants

CADUCEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

gest(consultants
15 زنقة القا�ضي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 1111)، الداآ 
البيضاء املغرب

CADUCEO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنفة 
زاوية موزاآ و شاآع انفا اقامة الجنة 
الصغيرة - 1131) الداآ البيضاء 

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.75797

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 7))غشت) املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
CADUCEO))مبلغ آأسمالها)75.111 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنفة)
زاوية موزاآ و شاآع انفا اقامة الجنة)
البيضاء) الداآ  ((1131 (- الصغيرة)

املغرب نتيجة ل):)ازمة اقتصادية.
زنفة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاوية موزاآ و شاآع انفا اقامة الجنة)
البيضاء) الداآ  ((1131 (- الصغيرة)

املغرب.)
و عين:

و) البوآي  ( يوسف) السيد)ة))
 (11(1 14)ابو بكر العربي) عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الداآ 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751631.

494I

ديوان الخدمات

STE TRANS 1 TOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

STE(TRANS 1 TOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الليمون ب آقم 335  - )1615 

بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

379

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS 1 TOP

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1615(  -   335 آقم) ب  الليمون 

بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد آشيد القاسمي)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آشيد القاسمي عنوانه)ا))
حي مسنانة بئر اسكيو))91161)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد آشيد القاسمي عنوانه)ا))
حي مسنانة بئر اسكيو))91161)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمشرع بلقصيري))بتاآيخ)-)

تحت آقم)-.
495I

STE ANGLE DE GESTION SARL

BTP NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة
STE ANGLE DE GESTION SARL

شاآع أحمد الحريزي تجزئة 
التمسماني آقم 6 اقامة باآيس- أ 
تطوان ، 93111، تطوان املغرب

BTP NORD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
آميالت شاآع تونس آقم 64 مرتيل - 

93151 تطوان مغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(1663

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 شتن8ر) (13 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»511.111)دآهم«)أي من)»111.111 
عن) دآهم«) (611.111« إلى) دآهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
19)شتن8ر) بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت آقم)889).
496I

gest(consultants

RAPP MAROC
إعالن متعدد القراآات

gest(consultants
15 زنقة القا�ضي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 1111)، الداآ 
البيضاء املغرب

RAPP MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 155 
شاآع انفا طابق 6 - - الداآ البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: -.
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)أكتولر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
911)حصة اجتماعية من طرف) بي )
السيد) لفائدة  برليش  آجاء) السيدة 

علي بنيس
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الجديد) التوزي   على  دقة  املصا 

للرأسمال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�ضي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751631.

497I

STE VIP COMPTA

PARA SOIN DE NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC(APP(N° 6 QU(HASSANI
 YOUSSOUFIA، 46300،
YOUSSOUFIA MAROC

  PARA SOIN DE NATURE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفتح الرقم 311 اليوسفية  - 

46311 اليوسفية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(811

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SOIN DE NATURE

غرض الشركة بإيجاز):)التجاآة في)

منتوجات شبه طبية)

االستيراد و التصدير)

التجاآة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الفتح الرقم)311)اليوسفية))-)46311 

اليوسفية))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: نوآ الدين برير) ( السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيد نوآ الدين برير)

 46311  311 الرقم) الفتح  تجزئة 

اليوسفية))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نادية املستف عنوانه)ا))

 46311   311 الرقم) الفتح  تجزئة 

اليوسفية))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)4)3.

498I

FARAH CONSEILS

COHERENCE PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FARAH CONSEILS

 RUE(AHMED(FARIS ، 20000، (8

CASABLANCA MAROC

COHERENCE PLUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 آقم )) النخيل - 1341) الداآ 

البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(73383

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (COHERENCE PLUS

وعنوان) دآهم  ((1.111 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي زنقة سومية اقامة)

)))النخيل) 5)آقم) 3)الطابق) شهرزاد)

- 1341))الداآ البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)نظرا للوض  االقتصادي والعجز)

الدائم)،)فإن إنشاء)الشركة لم يعِط)

األهداف املتوقعة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سومية 

الداآ) ((1341 (- النخيل) ((( آقم) (5

البيضاء)املغرب.)

و عين:

))الشفاعي) السيد)ة))عبد الرحيم)

آقم) منداآونا  تجزئة  عنوانه)ا)) و 

الداآ) ((15(1 معروف) سيدي  (47

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 5 الطابق) (3 اقامة شهرزاد) سومية 

آقم))))النخيل الداآ البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751773.

499I

إئتمانية)BKM)لإلآشادات

STE OUSTAMNAY  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلآشادات
آقم 11 تجزئة املركز وآزازات ، 

45111، وآزازات املغرب
STE(OUSTAMNAY  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت بنحدو  
امرزكان دواآ اغيل امرزكان وآزازات 

45111 وآزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11191
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSTAMNAY  SARL
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و الكهرلاء.
ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
امرزكان دواآ اغيل امرزكان) ( بنحدو)

وآزازات)45111)وآزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حمادي) اوستادي  السيد 
وآزازات) (P53(67 45111 عنوانه)ا))

املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  امناي  السيد 

P59499 45111)وآزازات املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  امناي  السيد 

P11(484 45111)وآزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حمادي) اوستادي  السيد 
عنوانه)ا))دواآ اغيل امرزكان وآزازات)

45111)وآزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (11 بتاآيخ) ( االبتدائية بوآزازات)

118))تحت آقم)5)14.

511I

-- STE

ZEHRIHIGH TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-- STE
آقم 5 زنقة قاسم السماآة ، 

111)7، السماآة املغرب
ZEHRIHIGH TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 46 
مكرآ زنقة دحى ولد احميدة حي 

الطانطان  - 111)7 السماآة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(159

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZEHRIHIGH TRAV

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة واشغال البناء.
 46 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

حي) احميدة  ولد  دحى  زنقة  مكرآ 

الطانطان))-)111)7)السماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: الزهري) السيدة شيماء)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزهري عنوانه)ا)) السيدة شيماء)

تركيا)11134)اسطنبول تركيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزهري عنوانه)ا)) السيدة شيماء)

تركيا)11134)اسطنبول تركيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)نون8ر) )بتاآيخ) االبتدائية بالسماآة)

1)1))تحت آقم)157.

511I

-- STE

 GROUPE SCOLAIRE IDIR
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

-- STE
آقم 5 زنقة قاسم السماآة ، 

111)7، السماآة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE IDIR PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )9) 

مكرآ شاآع الحسن الثاني  - 111)7 

السماآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(161

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.GROUPE SCOLAIRE IDIR PRIVE
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدآ�ضي الخصو�ضي.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم))9) 
مكرآ شاآع الحسن الثاني))-)111)7 

السماآة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 751 ( (: الزهري) شيماء) السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (51 ( (: الرلحوني) آشيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهري عنوانه)ا)) السيدة شيماء)

تركيا)11134)اسطنبول تركيا.
السيد آشيد الرلحوني عنوانه)ا))
آقم))9))شاآع الحسن الثاني)111)7 

السماآة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد آشيد الرلحوني عنوانه)ا))
آقم))9))شاآع الحسن الثاني)111)7 

السماآة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)نون8ر) )بتاآيخ) االبتدائية بالسماآة)

1)1))تحت آقم)158.
51(I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

حمام وزيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT(N°2   BD(PRINCE(MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

حمام وزيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7) أ 

اقامة  الحمرة ) شاآع عالل الفا�ضي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117679

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

حمام) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

وزيس.

غرض الشركة بإيجاز):)حمام.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)7))أ)

))شاآع عالل الفا�ضي) اقامة))الحمرة)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: بنرامي) آشيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنرامي  آشيد  السيد 

1411))الداآ) ( 41)شاآع جول وزيس)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنرامي  آشيد  السيد 

1411))الداآ) ( 41)شاآع جول وزيس)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)7136.

513I

ADVALORIS

GREAT MINDS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

GREAT MINDS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

 n ° 85 C / O ( الال ياقوت الطابق

آيادة األعمال الداآ البيضاء الداآ 

البيضاء 1)15) الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.397815

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 شتن8ر) ((4 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 GREAT الوحيد) الشريك  ذات 

 111.111 آأسمالها) مبلغ  ( (MINDS

 61 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 

 n ° 85  ( شاآع الال ياقوت الطابق)

آيادة األعمال الداآ البيضاء) (C / O

1)15))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)إنخفاض املبيعات.

و حدد مقر التصفية ب)61)شاآع)

 n ° 85 C / O  ( الال ياقوت الطابق)

الداآ) البيضاء) الداآ  األعمال  آيادة 

البيضاء) الداآ  ((15(1 البيضاء)

املغرب.)
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و عين:

و) البشحاتي  ( ابتسام) السيد)ة))

أزآو) أحداف  (3 أآز) (375 عنوانه)ا))

أزآو إفران املغرب كمصفي) (53115

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751198.

514I

FAS TECHNOLOGY

DIPROMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIPROMED

 4Rue(Caid(Ahmed 5ème(étage

App(n° 08 ، 20000، الداآالبيضاء 

املغرب

DIPROMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 4Rue  وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Caid(Ahmed 5ème(étage(App(n°

20000 -  08 الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476413

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIPROMED

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة استيراد وتوزي :

شراء)ولي  األجهزة الطبية.

الترقيات الطبية.

شراء)ولي  املكمالت الغذائية.

شبه) املنتجات  ولي   شراء)

الصيدالنية.

في) املشوآة  وتقديم  التداول 

الخدمات) وجمي   والتوزي .) التجاآة 

ذات الصلة الناتجة عنها)

أو) والبي   الشراء) عمليات  جمي  

التجاآة الوطنية والدولية واالستيراد)

والتصدير والتوزي  لجمي  املنتجات)

والسل  غير املحظوآة)،

املعدات) وصيانة  وإصالح  توزي  

الطبية.

التركيب الفني للمنشآت الصحية.

املشاآكة)،)املباشرة أو غير املباشرة)

األعمال) أو  العمليات  جمي   في  (،

التجاآية أو الشركات التي قد تتعلق)

باألنشطة) الخصوص  وجه  على 

املحددة أعاله)؛

اإلآشاد والتدآيب.

املعامالت) جمي   (، عام) وبشكل 

واملالية) والتجاآية  الصناعية 

التي قد تتعلق) (، واملنقولة والعقاآية)

بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة وأي �ضيء)مشابه أو ذي صلة)

قد يعزز توسيعه أو تطويره..

 4Rue ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Caid(Ahmed(5ème(étage(App(n°

1111) -  18)الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام الخليفي):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 51 ( (: الزحزوحي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام الخليفي عنوانه)ا)))

كراست شقة) زنقة  بتسام  إقامة  (6

  (1111 املستشفيات) حي  ((7

الداآالبيضاء))املغرب.

السيد محمد الزحزوحي عنوانه)ا))
حي) بالل  إقامة  حسين  طه  زنقة  (8

كوتيي)1111)))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الزحزوحي عنوانه)ا))
حي) بالل  إقامة  حسين  طه  زنقة  (8

كوتيي)1111))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

.CRI(تحت آقم

515I

FIDUTRACO CONSULTING

 FOR YOU BUSINESS
CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

 FOR YOU BUSINESS CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

الصنولر الشقة )1 الطابق الراب  - 

1131) الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.419855

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 يوليوز) ((4 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 FOR YOU الوحيد) الشريك  ذات 

BUSINESS CENTER))مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
اإلجتماعي)))زنقة الصنولر الشقة))1 

الطابق الراب )-)1131))الداآالبيضاء)

مردودية) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاطها.
زنقة) (( و حدد مقر التصفية ب)

(- الطابق الراب ) (1( الصنولر الشقة)

1131))الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) بركاش  ( آضوان) السيد)ة))

 (7 الزنقة) لكريط  اقامة  عنوانه)ا))

املغرب) الداآالبيضاء) ((1131 عماآة)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)9)7515.

516I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

حمام خميسة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT(N°2   BD(PRINCE(MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

حمام رميسة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحوز 

دائرة قياضات نجزئة قيروان 

تحناوت مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117677

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
حمام) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

رميسة.
غرض الشركة بإيجاز):)حمام.

الحوز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قيروان) نجزئة  قياضات  دائرة 
مراكش) (41111 (- مراكش) تحناوت 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: بنرامي) آشيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنرامي  آشيد  السيد 
1411))الداآ) ( 41)شاآع جول وزيس)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنرامي  آشيد  السيد 
1411))الداآ) ( 41)شاآع جول وزيس)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)7135.

517I

FATIGEST

UNIVERS TONER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

FATIGEST
 RUE(DEJLA(CASABLANCA ، 67
20140، CASABLANCA(MAROC
UNIVERS TONER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 

إقامة کآم ) قسمة لمياء 14 شاآع 
المهدي بن بآكة بوآڭون   - 1141) 

الداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1815(5

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»411.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))74987.

518I

PLURIDIS

AZD TRADING GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS

تقاط  شاآع بئر أنزآان و زنقة القائد 

األشطر عماآة آلح A، الطابق الراب ، 

الشقة آقم 16 - املعاآيف ، 1371)، 

الداآ البيضاء املغرب

AZD TRADING GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 314 

شاآع ابراهيم الروداني إقامة الشفا 

الطابق 5 الشقة آقم 11  - 1111)  

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477959

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRADING GROUP

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتوجات النسيجية.

 314 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع ابراهيم الروداني إقامة الشفا)

  (1111  -   11 الشقة آقم) (5 الطابق)

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: أزدوفال) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أزدوفال  ليلى  السيدة 

 6(999   (6( آقم) (( عريض) حي 

الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أزدوفال  ليلى  السيدة 

 6(999   (6( آقم) (( عريض) حي 

الناظوآ املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75197.

519I

FARAH CONSEILS

NOMINAL CONSEIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FARAH CONSEILS

 RUE(AHMED(FARIS ، 20000، (8

CASABLANCA MAROC

 NOMINAL CONSEIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

منداآونا آقم 47 سيدي معروف - 

1)15) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.((1119

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
NOMINAL CONSEIL SARL))مبلغ)
وعنوان) دآهم  ((1.111 آأسمالها)
منداآونا) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
 (15(1 (- معروف) سيدي  (47 آقم)
الداآ البيضاء)املغرب نتيجة ل):)نظرا)
(، للوض  االقتصادي والعجز الدائم)
فإن إنشاء)الشركة لم يعِط)األهداف)

املتوقعة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- سيدي معروف) (47 آقم) منداآونا 

1)15))الداآ البيضاء)املغرب.)
و عين:

الشفاعي) ( عبد الرحيم) السيد)ة))
آقم) منداآونا  تجزئة  عنوانه)ا)) و 
الداآ) ((15(1 معروف) سيدي  (47
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
سيدي) (47 آقم) منداآونا  تجزئة  (:

معروف الداآ البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751774.

511I

-- STE

 LIGHT CONSULTING SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

-- STE
آقم 5 زنقة قاسم السماآة ، 

111)7، السماآة املغرب
 LIGHT CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 41 
بلوك أ حي السالم 1  - 111)7 

السماآة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(165

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIGHT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING SARL AU

التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتطوير الحلول املعلوماتية.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7(111  -   1 بلوك أ حي السالم) (41

السماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد نوآ الدين الكازة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نوآ الدين الكازة عنوانه)ا))

 81111 زنقة مراكش حي تكنة) (119

كلميم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوآ الدين الكازة عنوانه)ا))

 81111 زنقة مراكش حي تكنة) (119

كلميم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)نون8ر) )بتاآيخ) االبتدائية بالسماآة)

1)1))تحت آقم)161.

511I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE RAHAL BUILDING
DIVERSITY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU
مركز كماسة شيشاوة ، 41111، 

مراكش املغرب
 STE RAHAL BUILDING

DIVERSITY  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ازلي 

الجنوبي ) آقم 145 مكرآ مراكش 
. - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117655

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RAHAL BUILDING DIVERSITY
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

االشغال العامة والبناء).
-)اشغال الترميم وآد االعتباآ).

-)اشغال الحفر والتطهير..
ازلي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(. مكرآ مراكش) (145 آقم) (( الجنوبي)

- 41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.141.111)دآهم،)مقسم كالتالي:
 11.411 ( (: آحال) حاضر  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حاضر آحال عنوانه)ا))ازلي)
الجنوبي)))آقم)145)مراكش)41111 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاضر آحال عنوانه)ا))ازلي)
الجنوبي)))آقم)145)مراكش)41111 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116719.

51(I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ايت ما جيني سفيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc

ايت ما جيني سفيل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ تنغرفا 

تغزوت - 45811 تنغير املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.9637

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (418 ( حسني)

السيد) ( لفائدة) حصة  (5.111 أصل)

أكتولر) ((3 بتاآيخ) حمزة حسني  )ة))

.(1(1

تفويت السيد))ة))مصطفى حسني))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (416

5.111)حصة لفائدة))السيد))ة))عمر)

حسني بتاآيخ)3))أكتولر)1)1).

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (416 ( حسني)

السيد) ( لفائدة) حصة  (5.111 أصل)

أكتولر) ((3 محمد حسني بتاآيخ) )ة))

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (7 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)638.

513I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE HRODRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 آقم )1 حي النجاح 

رنيفرة، 54111، رنيفرة املغرب
STE HRODRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي دواآ لندا 
ايت بويعقوب القباب - 54111 

رنيفرة املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.3357

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
استغالل مشتل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)7))أكتولر)

1)1))تحت آقم)885.

514I

ADEV CONSULTING

WARACH CHIMIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADEV CONSULTING
 LARACHE ، 92000، LARACHE

maroc
WARACH CHIMIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 
الداللحة طريق موالي بوسلهام 

سوق تالثاء الغرب - )1431 موالي 
بوسلهام املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(6755

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WARACH CHIMIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)
و) الكيميائية  املواد  جمي   توزي   و 
جمي  منتجات الصيانة و التنظيف)

و التعقيم.
استيراد و تجاآة بصفة عامة.).

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوسلهام) موالي  طريق  الداللحة 
موالي) (1431( (- الغرب) سوق تالثاء)

بوسلهام املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: راللي) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) راللي  سفيان  السيد 
 9(111  59 آقم) املوظفين  تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) راللي  سفيان  السيد 
 9(111  59 آقم) املوظفين  تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االآبعاء) بسوق  االبتدائية 
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ)

.439

515I

آمزي لالستشاآات

SAHARA AMANE 1
إعالن متعدد القراآات

آمزي لالستشاآات

شاآع 4) نون8ر عماآة حمدي ولد 

الرشيد الطابق آقم 11 شقة آقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

SAHARA(AMANE 1  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 
الحسن الثاني عماآة آقم 4) العيون  

- 71111 العيون  املغرب .

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(5137

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)4))ماي)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغير الشكل القانوني للشخص الذاتي)

8931))باسم) بالسجل التجاآي آقم)

السيد علي حسن ذو الشعاآ صحراء)

»شركة) معنوي) شخص  الى  ( امان)

دات مسؤولية محدودة«)تحت اسم)

صحراء)امان1 

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

صحراء) املؤسس  املعنوي  الشخص 

امان)1)يحل محل الشخص الذاتي في)

جمي  الحقوق وااللتزامات)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

كانت) التي  والخصوم  االصول  كل 

يتحملها) حسن  علي  السيد  باسم 

السيد) الجديد  املعنوي  الشخص 

احمد حسن)

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

كمسير) حسن  احمد  السيد  تعيين 

وحيد ملدة غير محددة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)13)غشت)

118))تحت آقم)1783/18.

516I

CABINET FICOR

أوزا إيكيبمونت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET FICOR
)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجوآ ، 11)1)، الداآ البيضاء 
املغرب

أوزا إيكيبمونت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 الزنقة 
3 حي الرحماني سيدي مومن - 
11)1) الداآ البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.13774

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)17)أبريل)113))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الرحماني سيدي) حي  (3 الزنقة) (37«
البيضاء) الداآ  ((1(11 (- مومن)
الحي) (11( »التجزئة) إلى) املغرب«)
الصناعي موالي آشيد)-)11)1))الداآ)

البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)113))تحت آقم)8131)5.

517I

CABINET FICOR

أوزا إيكيبمونت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

CABINET FICOR
)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجوآ ، 11)1)، الداآ البيضاء 
املغرب

أوزا إيكيبمونت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 
)11 الحي الصناعي موالي آشيد  - 

11)1) الداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.14811

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.911.111«

 (.111.111« إلى) دآهم«) (111.111«

دآهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أآلاح أو عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)1)1))تحت آقم)741554.

518I

اتمانية الخلود

دفاتر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

اتمانية الخلود

عماآة ا )1 آقم 1 تجزئة املنصوآ 

مكناس ، 51151، مكناس املغرب

دفاتر شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر آقم 

1 عماآة أ4 املنصوآ )أ مكناس - 

51151 مكناس املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.45(11

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))سعيد العزيزي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

أكتولر) ((3 لالعائشة العزيزي بتاآيخ)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3517.

519I
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SBFYMA IMMOBILIER

سبفيما ايموبليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SBFYMA IMMOBILIER
1911 حي الفرح اݣادير ، 81111، 

اݣادير املغرب
سبفيما ايمولليي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1911 
حي الفرح بنسركاو اݣادير - 81111 

اݣادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

44913
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سبفيما)

ايمولليي.
غرض الشركة بإيجاز):)العقاآ.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- اݣادير) بنسركاو  الفرح  حي  (1911

81111)اݣادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة ايت طالب فتيحة):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: ابراهيم) سعيدي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
فتيحة) طالب  ايت  السيدة 
لوجانتس)) زنقة  (3 آقم) عنوانه)ا))

78131)ليموغو فرنسا.
السيد سعيدي ابراهيم عنوانه)ا))
دواآ الكبير اوالد علي الݣردان)83351 

اوالد تايمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيدي ابراهيم عنوانه)ا))

دواآ الكبير اوالد علي الݣردان)83351 

اوالد تايمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)969.

5(1I

CORPORATE AUDIT GROUP

ART PALACE SUITES
إعالن متعدد القراآات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شاآع عبد املومن، الطابق 

الخامس، آقم )) ، 1111)، 

casablanca(maroc

ART PALACE SUITES  »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4، زنقة 

صولدا موآيس بنحمو - 1111) 

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.149581

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)دجن8ر)119)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:.1 آقم) قراآ 

من) الشركة  آأسمال  رفض  مايلي:)

 7.511.111 إلى) دآهم  ((1.111.111

املتراكمة) الخسائر  المتصاص  دآهم 

على الشركة

قراآ آقم)).:)الذي ينص على مايلي:)

آف  آأسمال الشركة من)7.511.111 

دآهم وذلك) ((6.511.111 إلى) دآهم 

دآهم) (19.111.111 مبلغ) بإضافة 

نقدا)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الرأسمال

ينص) الذي  (:1.(1 آقم) بند 

إلى)) املساهمين  دعوة  مايلي:) على 

االجتماعات

على) ينص  الذي  (:(5 آقم) بند 

لالجتماع) القانوني  النصاب  مايلي:)

العام العادي

على) ينص  الذي  (:37 آقم) بند 

مايلي:)تصفية الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يناير)1)1))تحت آقم)6888)7.

5(1I

اتمانية الخلود

دفاتر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

اتمانية الخلود

عماآة ا )1 آقم 1 تجزئة املنصوآ 

مكناس ، 51151، مكناس املغرب

دفاتر  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر آقم 

1 عماآة أ4 املنصوآ)أ مكناس - 

51151 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.45(11

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)3))أكتولر)1)1))تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العزيزي لالعائشة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3517.

5((I

WALI ALAMI EXPERTISE

تيكار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WALI ALAMI EXPERTISE

 BOULVARD LA CORNICHE

 RESIDENCE BAHR LIND B

 APPT 17 ، 2000، CASABLANCA

MAROC

تيكاآ شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )1) ، 

شاآع عبداملومن RضC آقم 5 الداآ 

البيضاء - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(5(46

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تيكاآ.

التجاآة) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

والتوزي  واالستيراد والتصدير وشراء)

الكمبيوتر) معدات  وترويج  ولي  

السمعية) واملواد  واإللكترونيات 

واألمن) والجغرافيا  والبصرية 

واملعدات املكتبية..
عنوان املقر االجتماعي):)آقم))1) 
،)شاآع عبداملومن)RضC)آقم)5)الداآ)

البيضاء) الداآ  ((1111 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
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111)حصة) ( (: السيد علوي حمزة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 65 السيد علوي حمزة عنوانه)ا))

تجزئة إبينال إقامة امللعب دآج أ شقة)

3 1111))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حمزة  علوي  السيد 

65)تجزئة إبينال إقامة امللعب دآج أ)

شقة)3 1111))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

5(3I

STE FICOGEMISS

Société KARIM IKHWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FICOGEMISS

)1 الطابق السفلي حي بام، 51)33، 

ميسوآ املغرب

Société KARIM IKHWAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 الطابق 
السفلي  حي البام 51)33 ميسوآ 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.991

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (Société KARIM IKHWAN
آأسمالها)111.111,11)دآهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي))1)الطابق السفلي))

املغرب) ميسوآ  (33(51 البام) حي 

نتيجة ل):)ايقاف نشاط الشركة.

 1( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 33(51 ( البام) حي  ( الطابق السفلي)

ميسوآ املغرب.)

و عين:

الريفي كريم و) ( ( السيد)ة))محمد)
عنوانه)ا))زنقة)14آقم)13)حي الوفاق)

املغرب)) فاس  (31151 بلخياط فاس)

كمصفي))ة))للشركة.

و) الريفي كريم  ( عادل) السيد)ة))
عنوانه)ا))زنقة)14آقم)13)حي الوفاق)

املغرب) فاس  (31151 بلخياط فاس)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( ببوملان) االبتدائية 

1)1))تحت آقم))37.

5(4I

MA GLOBAL CONSULTING

SAONA LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شاآع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الراب ، 

1111)، الداآ البيضاء املغرب

SAONA LOCATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 145، 

شاآع ابن سينا - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(644(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 31)شتن8ر) املؤآخ في)

ذات) شركة  (SAONA LOCATION

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (51.111,11

(- سينا) ابن  شاآع  (،145 اإلجتماعي)

الداآ البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111

لتصفية ودية.

و عين:
و) بناني  ( ( امال غزالن) السيد)ة))
حي) حيا،) اللة  زنقة  (،89 عنوانه)ا))
السالم)1111))الداآ البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
(،145 وفي) ((1(1 شتن8ر) (31 بتاآيخ)
الداآ) ((1111 (- سينا) ابن  شاآع 

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)368)75.
5(5I

PLURIDIS

 M2 PRESASCO
 PRESTATION DE SERVICE

ASSISTANCE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PLURIDIS
تقاط  شاآع بئر أنزآان و زنقة القائد 
األشطر عماآة آلح A، الطابق الراب ، 
الشقة آقم 16 - املعاآيف ، 1371)، 

الداآ البيضاء املغرب
 M2 PRESASCO(PRESTATION

 DE SERVICE ASSISTANCE
CONSEIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقطوني الطابق 3 آقم 8 - 
1111) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.376(87
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 M( PRESASCO PRESTATION
 DE SERVICE ASSISTANCE
 111.111 CONSEIL))مبلغ آأسمالها)
 59 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 
 -  8 آقم) (3 شاآع الزآقطوني الطابق)
الداآ البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111
ل):)املنافسة و عدم تمكن الشركة من)

تحقيق هدفها االجتماعي..

و حدد مقر التصفية ب)59)شاآع)
الزآقطوني الطابق)3)آقم)8  - 1111) 

الداآ البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بلكركوآ  ( محمد) السيد)ة))
عطا) ايت  النوآ  تجزئة  عنوانه)ا))
الشطر)1)الجزء)1)آقم)344)فم اودي)
اوالد امباآك)3111))بني مالل املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)116)75.
5(6I

FIDUTRACO CONSULTING

 STRATEGIE IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
 STRATEGIE IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 
لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق ) الرقم )6  - 1131) 

الداآالبيضاء املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.419861

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 يوليوز) ((4 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STRATEGIE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ آأسمالها) ( (IMPORT EXPORT
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
61)شاآع لال ياقوت زاوية) اإلجتماعي)
  6( ))الرقم) مصطفى املعاني الطابق)
- 1131))الداآالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)عدم مردودية نشاطها.
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زنقة) (( و حدد مقر التصفية ب)

الراب ) الطابق  (1( الشقة) الصنولر 

املغرب)1131))الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) بركاش  ( ( آضوان) السيد)ة))

 (7 الزنقة) لكريط  اقامة  عنوانه)ا))

عماآة ب)1)البيضاء)املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751538.

5(7I

EXACO

INTRALOC   
إعالن متعدد القراآات

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شاآع 

موالي الحسن االول، 1111)، الداآ 

البيضاء املغرب

   INTRALOC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 59 شاآع 

الزآقطوني الطابق 3 آقم 8 - 

1111) الداآ البيصاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.346459

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

التي) الحصص  تفويت جمي   مايلي:)

(، آضوان) الزهواني  السيد  يمتلكها 

)1.111))حصة) واملمثل مجموعها في)

لفائدة السيد فهد الدوح االدآي�ضي،)

وترريصها

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد الزهواني آضوان من)
مهامه كمسير للشـركــة و تعيين السيد)
فهد الدوح االدآي�ضي مسيرا للشركة و)
تعديل البنود)،6،)7)و)14))من القانون)

األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
االدآي�ضي) الدوح  فهد  السيد  يجلب 
يمثل) دآهم  (111111 مبلغ) للشركة 

٪100)من آأس املال
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) الشركة  مال  آأس  تحديد  تم 
ألف)) إلى  مقسم  دآهم  (111.111
دآهم) (111 بقيمة) ( حصة،) (1111
بالكامل) مدفوعة  الواحدة،) للحصة 
 1111 إلى) (1 من) األآقام  وتحمل 
فهد) للسيد  بالكامل  ومخصصة 

الدوح االدآي�ضي الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (:14 آقم) بند 
الدوح) فهد  السيد  تعيين  تم  مايلي:)
مسيرا) الوحيد  الشريك  االدآي�ضي،)

للشركة ملدة غير محدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)157)75 .

5(8I

إئتمانية باآية

سيارة التعليم نجوى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

إئتمانية باآية
رليل1 آقم148 املحاميد مراكش ، 

41161، مراكش املغرب
سياآة التعليم نجوى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  عماآة 

ل.س)ـ3 أ658 عماآة آيحانة تجزئة 
حي م8روكة مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.94461

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))1)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
آيحانة) عماآة  أ658) عماآة ل.س)ـ3)
 41111 (- تجزئة حي م8روكة مراكش)
مراكش املغرب«)إلى)»آقم))1)الطابق)
باطا) بعرسة  الكائنة  العماآة  الثالث 
هللا) عبد  موالي  األمير  شاآع  آقم3)

مراكش)-)41111)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
19)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116417.

5(9I

FIDUTRACO CONSULTING

 EURO AFRIQUE NEGOCE
ET PARTENARIAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
 EURO AFRIQUE NEGOCE

ET PARTENARIAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 
لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق ) الرقم )6  - 1131) 

الداآالبيضاء املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.419511

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)4))يوليوز)1)1))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 EURO AFRIQUE الوحيد) الشريك 
NEGOCE ET PARTENARIAT))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي)61)شاآع لال ياقوت)
 ( الطابق) املعاني  مصطفى  زاوية 
الداآالبيضاء) ((1131  -   6( الرقم)
عدم) بسبب  (: ل) نتيجة  املغرب 

مردودية نشاطها.

زنقة) (( و حدد مقر التصفية ب)

الراب ) الطابق  (1( الشقة) الصنولر 

املغرب)1131))الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) بركاش  ( آضوان) السيد)ة))

الزنقة) لكريط  اقامة  عنوانه)ا))

 (1461 لكريمات) ب  عماآة  ((7

)ة)) كمصفي) املغرب  الداآالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751533.

531I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE EL BOURKI DRAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE EL BOURKI DRAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تكرومت الريصاني  - 111)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

14(59

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE EL BOURKI DRAA

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغير.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5(111 (- ( الريصاني) تكرومت 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد حماد البوآكي)

 13 الزنقة) (1 دآيس) موالي  حي 

الريصاني)111)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد حماد البوآكي)

 13 الزنقة) (1 دآيس) موالي  حي 

الريصاني)111)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

آقم)-.

531I

AL HUDA CONSEIL SARL

DOMAINE MHAYA
إعالن متعدد القراآات

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شاآع محمد الزآقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 

املغرب

DOMAINE MHAYA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تعاونية 

العباسية سابقا الجماعة القروية 

القصير  - 31111 عين تاوجدات 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.51545
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين موقعين جدد

قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام ابسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مجموع) البنة  ياسين  السيد  تفويت 
بالشركة) يمتلكها  التي  الحصص 
مناصفة بين السيد يوسف الزناسني)

و السيد فؤاد الزناسني
بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تقديم السيد ياسين البنة استقالته)
السيد) تكليف  و  الشركة  تسيير  من 
السيد مصطفى) الزناسني و  يوسف 
الشنتوف بتسيير الشركة و ملدة غير)

محدودة))
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
و) الزناسني  يوسف  السيد  تكليف 
بجمي ) الشنتوف  مصطفى  السيد 
غير) ملدة  و  بالشركة  ( التوقيعات)

محدودة
بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) بتحيين  املسيرين  تكليف 

ابسا�ضي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)35.
53(I

AL HUDA CONSEIL SARL

H2SS MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شاآع محمد الزآقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 
املغرب

H(SS MED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
5 اقامة النزهة شاآع عبد الواحد 

العراقي الشقة 1 م ج  - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
64473

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H(SS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MED
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
-)بي  املستلزمات الطبية) و التصدير)

و الصيدلية.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الواحد) عبد  شاآع  النزهة  اقامة  (5
العراقي الشقة)1)م ج))-)31111)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 811 ( (: السيد وزاني تهامي رالد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
محمحد) تهامي  وزاني  السيد 
 111 بقيمة) حصة  ((11 ( (: ( حسن)

دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وزاني تهامي رالد عنوانه)ا))
شاآع أبي هريرة زنقة الباناما آقم)69 

الزهوآ)1 31111)فاس املغرب.
السيد وزاني تهامي محمحد حسن))
زنقة) هريرة  أبي  شاآع  عنوانه)ا))
 31111  1 الزهوآ) (69 آقم) الباناما 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وزاني تهامي رالد عنوانه)ا))

شاآع أبي هريرة زنقة الباناما آقم)69 

الزهوآ)1 31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)869).

533I

FOUZMEDIA

CONSULTING-9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CONSULTING-9 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 زاوية 

زنقة أنوال ومود القريب إقامة مناآ 

مكتب آقم 5 - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56535

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING-9

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشاآة)

في التسيير

توطين الشركة.

31)زاوية) (: عنوان املقر االجتماعي)

زنقة أنوال ومود القريب إقامة مناآ)

القنيطرة) (14111  -  5 آقم) مكتب 

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة أميمة مختاآي عنوانه)ا))
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أميمة مختاآي عنوانه)ا))
القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.
534I

FOUZMEDIA

FOO KIN COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
FOO KIN COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 376 شاآع 
محمد الخامس محل آقم 1) الحي 

املركز - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
53939

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KIN COMPANY

غرض الشركة بإيجاز):)التجاآة

التصدير واالستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):)376)شاآع)

الحي) ((1 محمد الخامس محل آقم)

املركز)-)14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امين  حجاجي  السيد 

 (4( عماآة) (111 الكولف) إقامة 

الشقة)6 14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امين  حجاجي  السيد 

 (4( عماآة) (111 الكولف) إقامة 

الشقة)6 14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)11)يناير)

1)1))تحت آقم)-.

535I

BRIF BUSINESS OFFICE

مليح خدمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE

 N°13 BD(MOHAMMED(VI(HAY

 EL MASSIRA EL KHADRA BEN

 GUERIR ، 43150، BEN(GUERIR

MAROC

مليح ردمة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القنطرة صخوآ الرحامنة ابن جرير - 

43151 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(419

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

مليح) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ردمة.

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وردمات مختلفة)/)مفاوضة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القنطرة صخوآ الرحامنة ابن جرير)

- 43151)ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: محمد) عينوس  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد ملزيلي حسن)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عينوس محمد  السيد 

صخوآ) قيادة  الغشاوات  دواآ 

الرحامنة ابن جرير)43151)ابن جرير)

املغرب.

السيد ملزيلي حسن عنوانه)ا))دواآ)

الرحامنة) صخوآ  قيادة  الغشاوات 

ابن جرير)43151)ابن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عينوس محمد  السيد 

صخوآ) قيادة  الغشاوات  دواآ 

الرحامنة ابن جرير)43151)ابن جرير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)177.

536I

S CONSEILS

MERITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rachid

 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech

maroc

MERITAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ALKARAM(N°591 ZONE

  FERRONNERIE ROUTE DE SAFI

MARRAKECH - 40006 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117671

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MERITAL

غرض الشركة بإيجاز):)•)

 Entrepreneur( de( travaux( de

ferronnerie

 Exploitation(agricole(et (•

jardinage

 Travaux( Divers( ou( de

.construction

 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ALKARAM N°591 ZONE

  FERRONNERIE ROUTE DE SAFI

مراكش) (MARRAKECH - 41116

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم قدي):)1111)بقيمة)

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

ح) عنوانه)ا)) قدي  مريم  السيدة 

م بلبكاآ)))آقم)11))مراكش)41116 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ح) عنوانه)ا)) قدي  مريم  السيدة 

م بلبكاآ)))آقم)11))مراكش)41116 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)7131.

537I

FOUZMEDIA

OUBRID CAR
إعالن متعدد القراآات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

OUBRID CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 

آقم ) زاوية سعد زغلول و موالي 

سليمان إقامة آيان  - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.53883

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)بمقت�ضى محضر الجم  العام)

املنعقد قرآ الشريك الوحيد السيد)

حصة) (1111 تفويت) محمد  مروان 

لفائدة السيد) ( اجتماعية في ملكيته)

حبوب عبدالعزيز الذي اصبح شريك)

وحيد

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

قبول االستقالة املسير الوحيد السيد)

مروان محمد وتعيين السيد حبوب)

ملدة) وحيد  عبدالعالي مسير وشريك 

غير محدودة)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مكتب) من:) االجتماعي  املقر  تحويل 

موالي) و  زغلول  سعد  زاوية  (( آقم)

سليمان إقامة آيان الى العنوان التالي)

مكتب) الخامس  محمد  شاآع  (38(

آقم)31)توآ حسان القنيطرة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:16 آقم) بند 

مايلي:)بمقت�ضى محضر الجم  العام)

املنعقد قرآ الشريك الوحيد مايلي:)

في) اجتماعية  حصة  (1111 تفويت)

لفائدة) محمد  مروان  السيد  ملكية 

السيد حبوب عبدالعزيز الذي اصبح)

شريك وحيد

على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 

مايلي:)قبول االستقالة املسير الوحيد)

السيد مروان محمد وتعيين السيد)

حبوب عبدالعالي مسير وشريك وحيد)

ملدة غير محدودة)

بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مكتب) من:) االجتماعي  املقر  تحويل 

موالي) و  زغلول  سعد  زاوية  (( آقم)

سليمان إقامة آيان الى العنوان التالي)

مكتب) الخامس  محمد  شاآع  (38(

آقم)31)توآ حسان القنيطرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)79734.

538I

BRIF BUSINESS OFFICE

مخبزة آية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE
 N°13 BD(MOHAMMED(VI(HAY
 EL MASSIRA EL KHADRA BEN
 GUERIR ، 43150، BEN(GUERIR

MAROC
مخ8زة آية شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
عالل بن عبد هللا حي الزاوية ابن 
جرير - 43151 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(415

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مخ8زة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

آية.
مخ8زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وحلويات)/)مفاوضة)/)ممون حفالت.
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابن) الزاوية  حي  هللا  عبد  بن  عالل 

جرير)-)43151)ابن جرير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: م8روك) جمال  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) م8روك  جمال  السيد 
دواآ اوالد ابراهيم ل8ريكيين ابن جرير)

43151)ابن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) م8روك  جمال  السيد 
دواآ اوالد ابراهيم ل8ريكيين ابن جرير)

43151)ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))17.

539I

FOUZMEDIA

B&B BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
B&B(BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

احمد شوقي ومحمد غرنيط إقامة 
الليمون مكتب آقم ) فال فلوآي - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56887
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B&B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة واشغال البناء
التجاآة.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) غرنيط  ومحمد  شوقي  احمد 
(- فال فلوآي) (( الليمون مكتب آقم)

14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدهللا برنكوش عنوانه)ا))

الحوزية) (1( ( الشقة) (E 138بلوك)

14111)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) بوشملة  سمير  السيد 

 1361 الرقم) اإلسماعيلية  تجزئة 

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدهللا برنكوش عنوانه)ا))

الحوزية) (1( الشقة) (E 138بلوك)

14111)القنيطرة املغرب

عنوانه)ا)) بوشملة  سمير  السيد 

 1361 الرقم) اإلسماعيلية  تجزئة 

14111)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

541I

AliensGEST

 PALOMA CALL CENTER
PCC  SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AliensGEST

 Avenue 10 Mai(Tetouan 9

 Morocco(APP07 ET02، 93000،

Tetouan املغرب

 Paloma(Call(Center(PCC

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع علي 

يعتة ، مكتب 37 ، الطابق 4، املركز 

التجاآي والية سنتر - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7879

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Paloma(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Call(Center(PCC(SARLAU

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصاالت) تحويل  و  استقبال 

التجاآية و النشاطات املتعلقة بها..

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع علي)

يعتة)،)مكتب)37)،)الطابق)4،)املركز)

التجاآي والية سنتر)-)93111)تطوان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: حميدي) فاضل  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فاضل حميدي عنوانه)ا))

تطوان) (93111  114 القنطرة) شاآع 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فاضل حميدي عنوانه)ا))

تطوان) (93111  114 القنطرة) شاآع 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)3))أكتولر)

1)1))تحت آقم)461).

541I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 NEW STYLE BAG
MEDITERRANEENE

إعالن متعدد القراآات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 NEW STYLE BAG
MEDITERRANEENE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 LOT(MAYSSANE(LOT 698
 - -  CHANTIERS BOUSKOURA

الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.379139

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)1))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
)من آأس املال املسجل) (%31 تحرير)
الذي) الشركة  مال  آأس  في  للزيادة 
تقرآعند الجم  العام اإلستثنائي يوم)
الرقمية) باملساهمة  (11/1(/(119
العام) الجم   عند  أررى  (%31 و)
119)/)18/1و%41  اإلستثنائي يوم)
املتبقية عند الجم  العام اإلستثنائي)
باملساهمة) يوم1)1)/1/11))

الرقمية
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
موالي) الكعام  السيد  تأكيد  مايلي:)
وتعديل القانون) ( ( عمر كمسير وحيد)

األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 آقم) بند 
عمر) موالي  الكعام  السيد  مايلي:)

كمسير وحيد))وآأسمال الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)114)75.
54(I

samcompta(sarl(au

IM CREATIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

samcompta(sarl(au

 av(mohamed(hansali(appt 1 6

 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf

IM CREATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دياآ 

بوطالب إقامة X  الطابق 4 آقم 17   

- 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

  64413

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIVE

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة واملعلوميات و اإلشهاآ).

دياآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

   17 آقم) (4 الطابق) ( (X بوطالب إقامة)

- 31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم العلمي)))))):))33.334 

حصة بقيمة)33.334)دآهم للحصة).

السيد محمد الطبيب))):))66.666 

حصة بقيمة)66.666)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم العلمي))))))عنوانه)ا))

فاس)31111)فاس املغرب.
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السيد محمد الطبيب)))عنوانه)ا))

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم العلمي))))))عنوانه)ا))

فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)64413.

543I

samcompta(sarl(au

TARKIZ AVANT TOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

samcompta(sarl(au

 av(mohamed(hansali(appt 1 6

 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf

TARKIZ AVANT TOUT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 إقامة 

أطلس شقة 7 الطابق 3 زنقة عمر 

بنجلون أطلس فاس  - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

  64443

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TARKIZ AVANT TOUT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة))))))))

عنوان املقر االجتماعي):))1)إقامة)
زنقة عمر) (3 الطابق) (7 أطلس شقة)
بنجلون أطلس فاس))-)31111)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: زياني) أشرف  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زياني  أشرف  السيد 

فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زياني  أشرف  السيد 

فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)9)8).

544I

fudben

SOCIETE RITRAVA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fudben
-71شاآع املسيرة الناظوآ، 111)6، 

الناظوآ املغرب
SOCIETE RITRAVA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطاآ 
بلوك ) آقم 6) - 111)6 الناظوآ 

املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.4349

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):
عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
آيش)111)حصة اجتماعية من أصل)
1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))علي)

آيش بتاآيخ)15)أكتولر)1)1).

تفويت السيد))ة))أحمد آيش)111 
 1.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
علي آيش) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاآيخ)15)أكتولر)1)1).
آيش) لحسن  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (111
1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))علي)

آيش بتاآيخ)15)أكتولر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (1 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)6)34.

545I

FIDUCIAIRE AKIF

 UNITED INDUSTRIAL
EXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
  UNITED INDUSTRIAL EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 
ادآيس الحريزي آقم 6 - 1111) 

البيضاء  املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.4(8615

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)11)ف8راير)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  6 زنقة ادآيس الحريزي آقم) ((6«
إلى)»ممر) (« )املغرب) البيضاء) ((1111
الياسمين اقامة صافية طابق)3)شقة)
البيضاء))) ( ((1581 (- السب ) عين  (6

املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751399.

546I

samcompta(sarl(au

 AL AKHAWAYNE STAR

TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

samcompta(sarl(au

 av(mohamed(hansali(appt 1 6

 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf

 AL AKHAWAYNE STAR TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 زنقة 5 

جنن العلمي  - 31111 فاس املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.47717

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) ((.111.111«

 (.111.111« إلى) دآهم«) (111.111«

تحويل سندات) ( (: عن طريق) دآهم«)

القرض.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)47717.

547I

اتمانية الخلود

كونسرف خالفة فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتمانية الخلود
عماآة ا )1 آقم 1 تجزئة املنصوآ 

مكناس ، 51151، مكناس املغرب

كونسرف رالفة فود شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 8 

اقامة مالك 1 شاآع الجيش امللكي 

مكناس 51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51335

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونسرف رالفة فود.

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتعليب املواد الغذائية وليعها.

 8 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

امللكي) الجيش  شاآع  (1 اقامة مالك)

مكناس)51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.1(1 ( (: االمراني) السيد رالفة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 981 ( (: البوكيلي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

االمراني عنوانه)ا)) السيد رالفة 

1)شاآع الجيش) اقامة مالك) (8 شقة)

مكناس) (51151 مكناس) امللكي 

املغرب.

السيدة بشرى البوكيلي عنوانه)ا))

1)شاآع الجيش) اقامة مالك) (8 شقة)

مكناس) (51151 مكناس) امللكي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االمراني عنوانه)ا)) السيد رالفة 

1)شاآع الجيش) اقامة مالك) (8 شقة)

امللكي مكناس)51151)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)غشت) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)83)).

548I

FIDUTRACO CONSULTING

 GROUPWAY – TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

 GROUPWAY – TRANSPORT

ET LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) الرقم )6  - 1131) 

الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.419183

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)4))يوليوز)1)1))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 GROUPWAY( – الوحيد) الشريك 

  TRANSPORT ET LOGISTIQUE

دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 

شاآع) (61 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  لال 

 (1131  -   6( الرقم) (( الطابق)

الداآالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

مردودية نشاطها.
زنقة) (( و حدد مقر التصفية ب)

(- الطابق الراب ) (1( الصنولر الشقة)

1131))الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الديب  ( بديعة) السيد)ة))

  (7 الزنقة) لكريط  اقامة  عنوانه)ا))

الشقة)))عماآة ب لكريمات))1461) 

)ة)) كمصفي) املغرب  الداآالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751531.

549I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MASSIMO
إعالن متعدد القراآات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 
619) ، 41111، مراكش املغرب

MASSIMO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 55 شاآع 
الزآقطوني شقة آقم 1 مكرآ مدرل 

أ - 41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.71159

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
االجتماعية) الحصص  جمي   بي  
)111)حصة اجتماعية))التي يمتلكها)
شركة) في  بلكاهيا  املصطفى  السيد 
السيد) لفائدة  (MASSIMO (SARL(

احمد ال سعد.
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
(« إلى) (» (MASSIMO (SARL( (« من)

»(MASSIMO (SARL AU(
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بلكاهيا) املصطفى  السيد  استقالة 
وتعيين السيد احمد ال سعد مسير)

وحيد للشركة
قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
منح توقي  الشركات املصرفية بشكل)
قيود) أي  ولدون  ومنفصل  فردي 

للسيد احمد ال سعد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل املواد)1, ), 6, 7)و17)و تحديث)

النظام األسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116794.

551I

FIDUTRACO CONSULTING

 M.I. MAROC

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

 M.I. MAROC(INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) الرقم )6  - 1131) 

الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.419857

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 يوليوز) ((4 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 M.I. MAROC(ذات الشريك الوحيد

مبلغ آأسمالها) ( (INTERNATIONAL

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

61)شاآع لال ياقوت زاوية) اإلجتماعي)

  6( ))الرقم) مصطفى املعاني الطابق)

- 1131))الداآالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)عدم مردودية نشاطها.
زنقة) (( و حدد مقر التصفية ب)

(- الطابق الراب ) (1( الصنولر الشقة)

1131))الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الديب  ( بديعة) السيد)ة))

  (7 الزنقة) لكريط  اقامة  عنوانه)ا))

الشقة)))عماآة ب لكريمات))1461) 

)ة)) كمصفي) املغرب  الداآالبيضاء)

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751539.

551I

F.B.A.K GESTION SARL

 ECO TECH INGENIERIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شاآع بئر انزآان اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 ECO TECH INGENIERIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
آقم 17  - 43151 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(411

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECH INGENIERIE SARL

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات التقنية

التكوينات املهنية و االستشاآة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

17  - 43151)ابن جرير) التقدم آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الفاضلي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد يوسف بلحو):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الفاضلي عنوانه)ا)) السيد حمزة 

حي التقدم آقم)76 43151)ابن جرير)

املغرب.

السيد يوسف بلحو عنوانه)ا))حي)

ابن جرير) (43151   17 التقدم آقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفاضلي عنوانه)ا)) السيد حمزة 

حي التقدم آقم)76 43151)ابن جرير)

املغرب

عنوانه)ا)) بلحو  يوسف  السيد 

حي التقدم آقم)17 43151)ابن جرير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)179.

55(I

CRC ELECTRIC

ELEVER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEVER TRAVAUX

618 املسيرة 3 حرف A الطابق 

االآ�ضي مكتب 1 ، 41111، مراكش 

املغرب

ELEVER TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 618 

املسيرة 3 حرف A  الطابق االآ�ضي 

مكتب 1 - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117717

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELEVER TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

مختلف االعمال و البناء

التجاآة.

 618 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق االآ�ضي) ( (A حرف) (3 املسيرة)

مكتب)1 - 41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

شوقي) الحكيم  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

شوقي) الحكيم  عبد  السيد 

 ((111 ابزو) مازوز  دواآ  عنوانه)ا))

ازيالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شوقي) الحكيم  عبد  السيد 

 ((111 ابزو) مازوز  دواآ  عنوانه)ا))

ازيالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116745.

553I

FUTURE VISION BUSINESS

FUTURE VISION BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE VISION BUSINESS
زاوية شاآع محمد الخامس و زنقة 

فكتوآ هيكو أوفيس بويلدينغ 

الطابق 5 آقم )3 ، 91111، طنجة 

املغرب

 FUTURE VISION BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شاآع 

محمد الخامس و زنقة فكتوآ هيكو 

أوفيس بويلدينغ الطابق 5 آقم )3 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1193(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FUTURE VISION BUSINESS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االليات))و الوساطة في مجال البناء)).
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شاآع محمد الخامس و زنقة فكتوآ)
هيكو أوفيس بويلدينغ الطابق)5)آقم)

)3 - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد برونو آونكالي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: بشيياني) موآيزو  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) آونكالي  برونو  السيد 
طنجة) (91111 ( الجبيلة) أشقاآ  حي 

املغرب.
السيد موآيزو بشيياني عنوانه)ا))

آوما)7)111)آوما اطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد برونو آونكالي عنوانه)ا))حي)
أشقاآ الجبيلة))91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)18)35).

554I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BUS CITY MOTAJADIDA
إعالن متعدد القراآات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 
619) ، 41111، مراكش املغرب

BUS CITY MOTAJADIDA »شركة  
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: قصر 
البلدية شاآع محمد الخامس جيليز  

- 41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.75519

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في))1)ماي)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
سليمان) بن  يونس  السيد  استقالة 

من منصب آئيس مجلس اإلداآة
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد عبد العزيز كاوجي آئيس)

مجلس اإلداآة بصفة مؤقتة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي ينص على) بند آقم ال شيئ:)

مايلي:)ال شيئ
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116799.

555I

STE HIBAD CONSEIL

MOUNHABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

MOUNHABI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 31 

الشقة 8 شاآع موالي أحمد لوكيلي - 

1)111 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

147133

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ف8راير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUNHABI

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املالبس  أنواع  جمي   وصناعة 

مالبس العمل.).

عنوان املقر االجتماعي):)عماآة)31 

الشقة)8)شاآع موالي أحمد لوكيلي)-)

1)111)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد املنجيد عمر ياسر):))1.111 

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ياسر) عمر  املنجيد  السيد 

حي) (1 املنطلق) (18 فيال) عنوانه)ا))

الفتح ح ي م)1)111)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ياسر) عمر  املنجيد  السيد 

حي) (1 املنطلق) (18 فيال) عنوانه)ا))

الفتح ح ي م)1)111)الرلاط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)4857.

556I

AUDEXO CONSEIL  

GROWZWELL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL

61) شاآع عبد املومن إقامة أمل 

الطابق 1 آقم ) ، )114)، الداآ 

البيضاء املغرب

GROWZWELL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  داآ برادة 

الحي الصناعي بوسكوآة - )718) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

47(5(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROWZWELL

غرض الشركة بإيجاز):)االستحواذ)

شركة) أو  شركة  أي  في  حصة  على 

مسجلة أو سيتم تشكيلها.

عنوان املقر االجتماعي):))داآ برادة)

 (718( (- بوسكوآة) الصناعي  الحي 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كسم احمد):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  كسم  السيد 

 4 آقم) تداآت  طريق  ليلى  تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((1151 ( كاليفوآنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  كسم  السيد 

 4 آقم) تداآت  طريق  ليلى  تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((1151 ( كاليفوآنيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ ( البيضاء) بالداآ   التجاآية 

 18)شتن8ر)1)1))تحت آقم)1734).

557I

CONSOPRO

CONSOPRO
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

CONSOPRO

 Agence(urbaine 7/143

 opération(lissasfa ، 20230،

CASABLANCA MAROC

CONSOPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7/143 

عملية وكالة الحضرية ليساسفا - 

31)1) ا لداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.373797

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 شتن8ر) ((4 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»311.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (411.111« إلى) دآهم«)

إدماج احتياطي أو أآلاح أو) ( (: طريق)

عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)6414).

558I

BANCASSURANCE CONSEIL

WONDERCALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BANCASSURANCE CONSEIL

 AV DES FAR RES OUMNIA ETG

 N 3 BUREAU 21 FES، 30000،

FES MAROC

WONDERCALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

الطابق الراب  تجزئة وليلي القطعة 

11 شاآع الجيش امللكي - 31111 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64515

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WONDERCALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.

إشهاآ

تصدير وإستيراد.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القطعة) وليلي  تجزئة  الراب   الطابق 

 31111 (- امللكي) الجيش  شاآع  (11

فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 71.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 351 ( (: دحماني) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عمر الشاهد):))351)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) دحماني  حمزة  السيد 
فاس) النوآ  حي  (7 آقم) (1 ب) بلوك 

31111)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) الشاهد  عمر  السيد 

 1 شاآع عمر بن الخطاب حي طاآق)

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دحماني  حمزة  السيد 
فاس) النوآ  حي  (7 آقم) (1 ب) بلوك 

31111)فاس املغرب

عنوانه)ا)) الشاهد  عمر  السيد 
 1 الخطاب حي طاآق) بن  زنقة عمر 

فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)899).

559I

STE FIDMEK

LINGO ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

 LINGO ZONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

آقم ) الطابق االول تجزئة مرجان 
1 شاآع الزيتون مكناس مكناس 
51111 مكناس اململكة املغرلية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51149
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LINGO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ZONE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-استشاآات اداآية.
عنوان املقر االجتماعي):)شقة آقم)
))الطابق االول تجزئة مرجان)1)شاآع)
 51111 مكناس) مكناس  الزيتون 

مكناس اململكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالهادي السباعي):))341 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 331 ( (: بنسليمان) يزيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 331 ( (: السيد عبدهللا الطلحاوي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السباعي) عبدالهادي  السيد 
للدآك) الوظيفي  السكن  عنوانه)ا))
 63 1)عماآة) الشطر) (1 امللكي مرجان)
مكناس) (51111 مكناس) (1 ضقة)

اململكة املغرلية.
بنسليمان عنوانه)ا)) يزيد  السيد 
االول) الطابق  (11 شقة) (11(5 آقم)
آاء) الشطر  االسماعيلية  آياض 

51111)مكناس اململكة املغرلية.

الطلحاوي) عبدهللا  السيد 
تبوعصامت) قصر  عنوانه)ا))
الريصاني اململكة) (5(451 الريصاني)

املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السباعي) عبدالهادي  السيد 
للدآك) الوظيفي  السكن  عنوانه)ا))
 63 1)عماآة) الشطر) (1 امللكي مرجان)
مكناس) (51111 مكناس) (1 ضقة)

اململكة املغرلية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3516.

561I

FIDUTRACO CONSULTING

 NCS – CONSULTING &
SOLUTIONS RH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
 NCS – CONSULTING &

SOLUTIONS RH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

الصنولر الشقة )1 الطابق الراب  - 
1131) الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.384397
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 شتن8ر) (18 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 NCS( – الوحيد) الشريك  ذات 
 CONSULTING( &( SOLUTIONS
دآهم) (111.111 مبلغ آأسمالها) ( (RH
زنقة) (( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
(- الطابق الراب ) (1( الصنولر الشقة)
املغرب نتيجة) الداآالبيضاء) ((1131

ل):)عدم مردودية نشاطها.
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وحدد مقر التصفية ب حي النسيم)
تجزئة النسيم عماآة)171)آقم)9 - 1 

الداآالبيضاء)املغرب.)
و عين:

التقي و) ( ( عبد الوهاب) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي النسيم تجزئة النسيم)
9 1)البيضاء)املغرب) 171)آقم) عماآة)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751531.

561I

fidact

BOUABIDTOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
آقم )) بلوك E حي السالم ، 
11)14، سيدي سلمان املغرب
BOUABIDTOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الخليج مجموعة  119 عماآة )11 
الشقة آقم 18  - 1)141 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56(85
 11 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUABIDTOUR
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير

-)نقل املستخدمين.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 11( عماآة) (119 ( الخليج مجموعة)

القنيطرة) (141(1  -   18 الشقة آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 811 (: ابراهيم) بوعبيد  السيد 

بقيمة)81.111)دآهم.

السيدة مونى القائم)):)11))بقيمة)

1.111))دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد إبراهيم بوعبيد عنوانه)ا))

 14(11 ( املساعدة) ( افلوسة) دواآ 

سيدي سليمان املغرب.

عنوانه)ا)) القائم  مونى  السيدة 

 31151 دواآ أوالد حمو أوالد الطيب)

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إبراهيم بوعبيد عنوانه)ا))

 14(11 املساعدة) افلوسة  دواآ 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((9

.(1(1/(967

56(I

شركة فيدوسو

STE ARTEMISIA RIF
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو

)11 شاآع املوحدين الحسيمة ، 

111)3، الحسيمة املغرب

 STE ARTEMISIA RIF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

قمرة الحسيمة - 111)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(599

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((118 ماي) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTEMISIA RIF SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال) مقاول  ( الحدائق) زآاعة 

املختلفة والبناء))مفاوض.

عنوان املقر االجتماعي):)ايت قمرة)

الحسيمة)-)111)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: امزغاآ) نجمة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امزغاآ  نجمة  السيدة 
بييخو) موآو  حي  حزم  بن  زنقة  (18

الحسيمة)111)3)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) امزغاآ  نجمة  السيدة 
بييخو) موآو  حي  حزم  بن  زنقة  (18

الحسيمة)111)3)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاآيخ)4))ماي)

118))تحت آقم)))1.

563I

AUDINORD SARL

HR FACTORY SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme(étage(de

 la(résidence(LINA, angle

 boulevard(Mohamed(V(avenue

 Tan-Tan(et(rue(de(Liban, Tanger

، 90000، TANGER(MAROC

 HR FACTORY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Angle وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Boulevard(Mohamed(V, Avenu

  TAN-TAN(et(Rue(de(LIBAN,

 Résidence(Lina 6éme(Etage

 N°59 - TANGER(TANGER 90000

TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

99573

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((119 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HR ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACTORY SARL

املشوآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتدآيب.

 Angle (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Boulevard( Mohamed( V,( Avenu

  TAN-TAN( et( Rue( de( LIBAN,

 Résidence( Lina( 6éme( Etage

 N°59 - TANGER TANGER 91111

TANGER)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( اجويد) البشير  السيد 

76)مجم  قواسم بلوك)76)الطابق)6 

آقم)8)  91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيدة مريم السبتي)

76)مجم  قواسم بلوك)76)الطابق)6 

آقم)8)  91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( اجويد) البشير  السيد 

76)مجم  قواسم بلوك)76)الطابق)6 

آقم)8)  91111)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) ( السيدة مريم السبتي)

76)مجم  قواسم بلوك)76)الطابق)6 

آقم)8)  91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

119))تحت آقم)5476.

564I

STE GEST CLA COM SARL

 STE TOUDGHA

ASSISTANCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE TOUDGHA ASSISTANCE

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

قاسم الزهري تجزئة اسراس آقم 17 

تنغير - 45811 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

897

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TOUDGHA ASSISTANCE SARL

. AU
-شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.(DEPANNAGE((االغاثة
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قاسم الزهري تجزئة اسراس آقم)17 

تنغير)-)45811)تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: موآاد) حميد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) موآاد  حميد  السيد 
تنغير) (45811 تنغير) الجديد  قصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) موآاد  حميد  السيد 
تنغير) (45811 تنغير) الجديد  قصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغير)

1)1))تحت آقم)599.

565I

ZYD PLUS SARL AU

HR CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد آقم 319 مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

HR CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عالل الفا�ضي، تجزئة آتمة، عماآة 
آقم 89، شقة آقم 5، الطابق االول، 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117657

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONCEPT

ابتكاآ) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسويق ال8رمجيات وال8رامج.

-)))وكالة االتصال الرقمي..

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عماآة) آتمة،) تجزئة  الفا�ضي،) عالل 
آقم)89،)شقة آقم)5،)الطابق االول،)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة الزاوية):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

((: السيد محمد آ�ضى بن الطبيب)

511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزاوية  حمزة  السيد 

النخيل) (،16 آقم) فيال  (،( مجاط)

مراكش) (41111 مراكش) الشمالي 

املغرب.

الطبيب) بن  آ�ضى  محمد  السيد 
الرضا،) داآ  الوآود،) زنقة  عنوانه)ا))

 41111 مراكش) الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزاوية  حمزة  السيد 
النخيل) (،16 آقم) فيال  (،( مجاط)
مراكش) (41111 مراكش) الشمالي 

املغرب
الطبيب) بن  آ�ضى  محمد  السيد 
الرضا،) داآ  الوآود،) زنقة  عنوانه)ا))
 41111 مراكش) الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116711.

566I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GROUPE BORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 
619) ، 41111، مراكش املغرب
GROUPE BORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 57 شاآع 
موآيتانيا صندوق ال8ريد 619) - 

41111 مراكش املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.9(711

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أبريل) ((8 في) املؤآخ 
ذات) شركة  (GROUPE BORT حل)
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
موآيتانيا) شاآع  (57 اإلجتماعي)
 41111  -  (619 ال8ريد) صندوق 
مراكش املغرب نتيجة لعدم استمراآ)

نشاط الشركة.
و عين:

و) (Guillaume( ( BORT السيد)ة))
 Allée( de( la( Chapelle  3 عنوانه)ا))
 Saint-Sauveur( 92130( Issy-Les
)ة)) كمصفي) (Moulineaux( France

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

57)شاآع) 1)1))وفي) 8))أبريل) بتاآيخ)

 -  (619 ال8ريد) صندوق  موآيتانيا 

41111)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116797.

567I

FICODEF

DARIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

املغرب

DARIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 تجزئة 

الهواء الجميل 3، إقامة ياسين 

شقة 7 ملعب الخيل - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64511

 (9 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DARIMMO

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

تجزئة) (7 (: عنوان املقر االجتماعي)

ياسين) إقامة  (،3 الجميل) الهواء)

31111)فاس) 7)ملعب الخيل)-) شقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد بنيس)):))341)حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد حاآثي):))331)حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

331)حصة) ( (: السيد معاد األزمي)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( بنيس) أحمد  السيد 
الهندوآاس) زنقة  هريرة  أبي  شاآع 
فاس) (31111 فاس) (1 الزهوآ) (6 آقم)

املغرب.
السيد محمد حاآثي عنوانه)ا))83 
تجزئة آيت سقاطو)))الطابق)3)آقم)7 

31111)فاس املغرب.
 63 السيد معاد األزمي عنوانه)ا))
 31111 اليزيدي) زنقة  كنزة  تجزئة 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( بنيس) أحمد  السيد 
الهندوآاس) زنقة  هريرة  أبي  شاآع 
فاس) (31111 فاس) (1 الزهوآ) (6 آقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/888).
568I

مركز الجبايات و املحاسبة

ALEZZ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
آقم 31 الطابق الراب  عماآة امناآ ، 

86351، انزكان املغرب
ALEZZ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ب ص 
158 دواآ تن علي اوعدي بلفاع 

اشتوكة ايت باها  - )5)87 بلفاع 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(1547

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALEZZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)

-)أعمال متنوعة أو إنشاءات.
-)التجاآة.

-)أعمال التطهير..
ص) ب  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلفاع) اوعدي  علي  تن  دواآ  (158
بلفاع) (87(5( (- ( باها) ايت  اشتوكة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 81.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد الزياني سالم):))411)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد الصو�ضي العلوي يوسف))
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (411   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سالم  الزياني  السيد 
زاوية موالي الشريف تاكونيت زاكوآة)

)4755)زاكوآة املغرب.
السيد الصو�ضي العلوي يوسف))
عنوانه)ا))زاوية موالي الشريف كتاوة)

زاكوآة))4755)زاكوآة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سالم  الزياني  السيد 
زاوية موالي الشريف تاكونيت زاكوآة)

)4755)زاكوآة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت آقم)1881.

569I

Financière(Média.Com

FINANCIERE MEDIA.COM
شركة املساهمة

رفض آأسمال الشركة
FINANCIERE MEDIA.COM

شركة مساهمة برأسمال 111 111 
  3(

املقر االجتماعي: 5 شاآع عبد 
اللطيف بن قدوآ الطابق 4 الداآ 

البيضاء.
السجل التجاآي بالداآ البيضاء 
39)181 – التعريف الضريبي 

 ((63178
بمقت�ضى الجم  العام))االستثنائي)

بتاآيخ)31)شتن8ر)1)1))تم ما يلي):
االجتماعي) الرأسمال  رفض  (•
بمبلغ) للخسائر  املعلل  غير  للشركة 
الف) مليون ورمسمائة  اآبعة عشر 
من قيمة) ((14  511  111  .11( دآهم)
الرأسمال و ذلك بإلغاء)مائة و رمسة)
 (145  111( ( سهم) ألف  اآبعون  و 
ليصبح) ((111( دآهم) مائة  بقيمة 
الرأسمال االجتماعي محددا في سبعة)
الف دآهم) مليون ورمسمائة  عشر 

.(17 511 111 .11(
و تنازال من املساهمين) استثناء) (•
دونية) ابنسة  الشراء) عرض  عن 
سقوط) جميل  السيد  و  جلون  ابن 
السيد) و  بناني  يوسف  السيد  و 
لكل واحد) مالكي سهم  كريم وهيب 
 DBM شركة) لحساب  الشركة  في 
لهم الحق بطلب) (MEDIA GROUP
شراء)اآبعة اسهم اضافية في الشركة)
التي يملكونها من اجل هذا الخفض)

من آأس املال.
من) تعرض  اي  لغياب  نضرا  (•
األجل) رالل  الشركة  دائني  طرف 
من) ابتداء) يوما  (31 هو) و  القانوني 
تاآيخ اإليداع القانوني ملحضر الجم )
الضبط) بكتابة  االستثنائي  العام 
للمحكمة التجاآية بالداآ البيضاء)في)
 75(317 تحت آقم) ( ((1(1 نون8ر) ((
حق) مماآسة  اجل  النتهاء) نضرا  و 
التعرض قرآ الجم  العام االستثنائي)
مائة و رمسة و اآبعون ألف) بإلغاء)
و رفض آأسمال) ((145  111( ( سهم)
 7 الشركة و بموجبه تم تعديل البند)

من قانون الشركة.



15741 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

الرأسمال) (: (7 البند) (•
اإلجتماعي.

سبعة) هو  الشركة  آأسمال  (•
الف دآهم) مليون ورمسمائة  عشر 
إلى) مقسمة  ((17  511  111  .11(
مائة و رمسة و سبعون ألف سهم)
)111 175))بقيمة مائة دآهم))111) 

للواحد محرآة و مكتتبة بالكامل.
السابقة) للقرآات  نتيجة  (•
منح) االستثنائي  العام  الجم   قرآ 
و) إداآته  ملجلس  الصالحيات  كافة 

ذلك ل:
انجاز رفض الرأسمال. (-

و) االحتياطات  جمي   اتخاذ  (-
االجراءات الالزمة لإلنجاز النهائي لهذا)

الخفض.
-)مراقبة تنفيذ كل تعديالت بنود)

الشركة لخفض الرأسمال.
لحامل) الصالحيات  كافة  منح  (-
للجم ) الشفوي  املحضر  نسخة من 
إكمال) أجل  من  االستثنائي  العام 

جمي  اإلجراءات اإلداآية الالزمة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (•
التجاآية للداآ البيضاء)بتاآيخ)))نون8ر)

1)1))تحت آقم)317)75.

571I

AUDIT CONSULTING PARTNER

PAROLIS SARL
إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

PAROLIS SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 43,شاآع 
انفا الداآالبيضاء - 1111) 

الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(1(693

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((111 أبريل) (15 املؤآخ في)

القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
33,محج) الى) تحويل املقر االجتماعي 

حسن الصغير الداآالبيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)111))تحت آقم)479987.
571I

FIDUTRACO CONSULTING

SALAMDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
SALAMDIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

الصنولر الشقة )1 الطابق الراب  - 
1131) الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.375655
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) 17)شتن8ر) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (SALAMDIS الشريك الوحيد)
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
الصنولر) زنقة  (( اإلجتماعي) مقرها 
 (1131 (- الراب ) الطابق  (1( الشقة)
الداآالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

مردودية نشاطها.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بن) (1 (- فضاالت) ((1 آقم) الوآدة 

سليمان املغرب.)
و عين:

التون�ضي) ( مصطفى) السيد)ة))
آقم) الوآدة  تجزئة  عنوانه)ا)) و 
املغرب) بنسليمان  (1 فضاالت) ((1

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)8)7515.

57(I

ficogedek(sarl(au

SENTAVI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SENTAVI SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي واد 

الجديدة بانليو  - 51151 مكناس 

املغرب.

وفاة شريك

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(1861

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1))تم اإلعالم)

السنتي�ضي) ( ايمان) الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الوآثة  على  حصصه  توزي   و 

أكتولر) (13 في) املؤآخ  اإلآاثة  لرسم 

115))بالشكل األتي):

السيد)ة))توآية السنتي�ضي))،))34 

حصة).

السيد)ة))هشام السنتي�ضي))،))83 

حصة).

السيد)ة))احمد السنتي�ضي))،))83 

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)598.

573I

ابحاآ للبحث و التطوير

DAR OUBAAZIZ  دار أبعزيز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ابحاآ للبحث و التطوير
آقم 35 حي البهجة ، 3)411، 

مراكش املغرب

 DAR OUBAAZIZ  داآ أبعزيز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 161 

مكرآ دآب الجام  عرصة مو�ضى 

مراكش املدينة - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117599

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

داآ) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAR OUBAAZIZ((أبعزيز

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغرف و الشقق املؤتثة.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)161 

مو�ضى) عرصة  الجام   دآب  مكرآ 

مراكش) (41111 (- املدينة) مراكش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: أبعزيز) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) ابعزيز  احمد  السيد 
مراكش) (441 حرف أ آقم) (3 املسيرة)

41141)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابعزيز  احمد  السيد 
 41141  441 حرف أ آقم) (3 املسيرة)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم))11667.

574I

afaqconseil

AABIR PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AABIR PRESTIGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة  

57)  مكتب 9 الطابق ) الحي 
الصناعي سيدي غانم مراكش. 
مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117615

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AABIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRESTIGE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاآي.

عماآة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحي) (( الطابق) (9 مكتب) ( ((57
مراكش.) غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الروي�ضي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا الروي�ضي عنوانه)ا))
ا) املجموعة  (18 آقم) (197 الزنقة)
االلفة)1111))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الروي�ضي عنوانه)ا))
ا) املجموعة  (18 آقم) (197 الزنقة)
االلفة)1111))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116681.
575I

FOUZMEDIA

BEST SALON FOR MEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BEST SALON FOR MEN   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
معموآة و موالي عبد الرحمان 71 

إقامة ال8ركة- آقم املكتب 5 - 14111 
القنيطرة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.47979
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ حل) ((1(1 نون8ر) (13 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( ( (BEST SALON FOR MEN
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة معموآة)
إقامة) (71 الرحمان) عبد  موالي  و 
 14111  -  5 املكتب) آقم  ال8ركة-)
الفسخ) (: القنيطرة املغرب نتيجة ل)
 BEST SALON FOR املسبق لشركة)

.MEN
و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة)
 71 الرحمان) عبد  و موالي  معموآة 
إقامة ال8ركة-)آقم املكتب)5 - 14111 

القنيطرة املغرب.)
و عين:

و) ( بعبوسك) ( ( فاطمة) السيد)ة))
عنوانه)ا))القنيطرة)14111)القنيطرة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت آقم)75675.
576I

somacompta(sarl

اربيل ريكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somacompta(sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
اآليل آيكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

املسدوآة غياثة الغرلية وادي أمليل 
- 51)35 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
5565

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اآليل) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

آيكو.
أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة أو البناء
-)أشغال الغرس

-)أشغال رط أنابيب املياه.
دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسدوآة غياثة الغرلية وادي أمليل)

- 51)35)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: مروان) بومديان  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: لحسن) القصيوآ  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بومديان مروان عنوانه)ا))
دواآ املسدوآة غياثة الغرلية)51)35 

تازة املغرب.
السيد القصيوآ لحسن عنوانه)ا))
51)35)تازة) دواآ بوعامر وادي امليل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بومديان مروان عنوانه)ا))
دواآ املسدوآة غياثة الغرلية)51)35 

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)474.
577I

SALAMA BF

سلما بف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SALAMA BF
دواآ الدهرة طريق مكناس ال8رج 
رنيفرة ، 54111، رنيفرة املغرب
سلما بف شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

الدهرة طريق مكناس ال8رج  - 

54111 رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

سلما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بف.

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقل .

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدهرة طريق مكناس ال8رج))-)54111 

رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( بلغيتي) محمد  السيد 

رنيفرة) (54111 ( ال8رج) ( دواآ الدهرة)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد يوسف بلغيتي)

رنيفرة) (54111 ( ال8رج) ( دواآ الدهرة)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد لخالفة بلغيتي)

رنيفرة) (54111 ( ال8رج) ( دواآ الدهرة)

املغرب.

عنوانه)ا)) بلغيتي  مباآك  السيد 

رنيفرة) (54111 ( ال8رج) ( دواآ الدهرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بلغيتي) محمد  السيد 
رنيفرة) (54111 ( ال8رج) ( دواآ الدهرة)

املغرب
عنوانه)ا)) ( السيد يوسف بلغيتي)
رنيفرة) (54111 ( ال8رج) ( دواآ الدهرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ))))أكتولر)

1)1))تحت آقم)75).

578I

AUDIT CONSULTING PARTNER

PHONEO
إعالن متعدد القراآات

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

PHONEO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 43,شاآع 
انفا الداآالبيضاء - 1111) 

الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.1(3589

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)13)ماي)118)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) من  الشركة  شكل  تحويل 
محدودة املسؤولية اإلسم إلى شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
األسا�ضي) النظام  واعتماد  إعادة 

الجديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماي)118))تحت آقم)11667151.

579I

VISION AUDIT

 C.G PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 C.G PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زاوية 
زنقة بركان و عماآ بنو ياسر الطابق 

1  - 61111 وجدة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.477((3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)13)دجن8ر)119))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»37)زاوية زنقة بركان و عماآ بنو ياسر)
املغرب«) ( - 61111)وجدة)   1 الطابق)
إلى)»)زنقة ابن حبوس الطابق)1)آقم)1 
شاآع يعقوب املنصوآ))-)1371))الداآ)

البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751151.
581I

ficogedek(sarl(au

SENTAVI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SENTAVI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي واد 

الجديدة بانليو  - 51151 مكناس 
املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(1861

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تقرآ حل) 17)شتن8ر) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (SENTAVI SARL

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

(- ( بانليو) الجديدة  واد  اإلجتماعي 

(: ل) نتيجة  املغرب  مكناس  (51151

انعدام النشاط التجاآي.

واد) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مكناس) (51151 (- ( بانليو) الجديدة 

املغرب.)

و عين:

و) السنتي�ضي  ( توآية) السيد)ة))

عنوانه)ا))الحاج احمد السنتي�ضي واد)

مكناس املغرب كمصفي) (. ( الجديدة)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)598.

581I

مكتب آشيد))ستيتو للحسابات

شركة بنغزالة طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب آشيد  ستيتو للحسابات

القنيطرة قصبة مهدية آقم 385 ، 

1411، القنيطرة املغرب

شركة بنغزالة طرونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 
منصوآ سيدي محمد لحمر سوق 

أآبعاء الغرب - 14311 سوق األآبعاء 

الغرب املغرب



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15744

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بنغزالة طرونس.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين)
.عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)
سوق) لحمر  محمد  سيدي  منصوآ 
أآبعاء)الغرب)-)14311)سوق األآبعاء)

الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد عبد هللا بنغزالة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 1111 (: السيد عبد هللا بنغزالة) (

بقيمة)111)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا بنغزالة عنوانه)ا))
دواآ اوالد منصوآ سيدي محمد لحمر)
سوق) (14311 الغرب) أآبعاء) سوق 

أآبعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا بنغزالة عنوانه)ا))
دواآ اوالد منصوآ سيدي محمد لحمر)
سوق) (14311 الغرب) أآبعاء) سوق 

أآبعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االآبعاء) بسوق  االبتدائية 
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ)

.3(1/(1(1

58(I

GUIDE COMPTABLE

COFAL BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت ) عماآة 4 الطابق 

) شقة 4 بوزنيقة ، 13111، 

بوزنيقة املغرب

COFAL BAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم ج ش ) - 17 الطابق ) 

سيدي ال8رنو�ضي - 1611) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

473(31

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 COFAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BAT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي و اشغال متنوعة.

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

التقدم ج ش)) - 17)الطابق)))سيدي)

البيضاء) الداآ  ((1611 (- ال8رنو�ضي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

لوطافي) الكريم  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

لوطافي) الكريم  عبد  السيد 

 A6 عماآة) (( نعمة) اقامة  عنوانه)ا))

شقة)1  4111))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لوطافي) الكريم  عبد  السيد 

 A6 عماآة) (( نعمة) اقامة  عنوانه)ا))

شقة)1  4111))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)1364).

583I

STE GEST CLA COM SARL

STE TASTIFT TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

  STE TASTIFT TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

تستيفت واكليم تنغير - 45811 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

895

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TASTIFT TRANS SARL

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة

-النقل لحساب الغير)
الخدمات) و  التسير  مقاولة  (-

)تركيب انظمة السقي بالتنقيط)).
دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تستيفت واكليم تنغير)-)45811)تنغير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 5(1 ( (: ( السيد اليوسفي امحمد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد رودو سعيد):))481)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اليوسفي امحمد))عنوانه)ا))
45811)تنغير) تستيفت واكليم تنغير)

املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  رودو  السيد 
تنغير) (45811 تنغير) ( امانيقيداآ)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليوسفي امحمد))عنوانه)ا))
45811)تنغير) تستيفت واكليم تنغير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغير)

1)1))تحت آقم)598.

584I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE HAMMAD
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE HAMMAD SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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 ETAGE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 RC(JDIDA(JORF(ERFOUD  -

111)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

14(69

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE HAMMAD SERVICE

 AUTO (: بإيجاز) الشركة  غرض 

. ECOLE

 ETAGE (: املقر االجتماعي) عنوان 

 RC JDIDA JORF ERFOUD  -

111)5)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحق حماد))عنوانه)ا))

 5(111 ( جرف) مباآك  والد  قصر 

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق حماد))عنوانه)ا))

 5(111 ( جرف) مباآك  والد  قصر 

الرشيدية املغرب

عنوانه)ا)) ( دكيري) نوال  السيد 

 5(111 ( جرف) مباآك  والد  قصر 

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالرشيدية)
آقم)-.

585I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ALIZIA
إعالن متعدد القراآات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاآع موآيتانيا صندوق ال8ريد 
619) ، 41111، مراكش املغرب
ALIZIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 13، 
مركز أطلس ، شاآع يوغوسالفيا 
كيليز - 41111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.11(15
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
(: للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
شاآع) (، أطلس) مركز  (،13 آقم) من 
(: إلى) مراكش  (- كيليز) يوغوسالفيا 
شاآع) زاوية  (116- الجديد:) العنوان 
شوقي و شاآع الشهداء)الحي الشتوي)

-))مراكش.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
 ALIZIA( (« إلى) (» (ALIZIA (SARL( («

»((SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
و5  (1  ,3 املوافقة على تعديل املواد,)

من النظام األسا�ضي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116795.
586I

somacompta(sarl

ه.م ساهلة ديفير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta(sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

ه.م ساهلة ديفير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

الساهلة جماعة بوشفاعة وادي 

أمليل - 51)35 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5567

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ه.م) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ساهلة ديفير.

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلة أو البناء

-)أشغال الغرس.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وادي) بوشفاعة  جماعة  الساهلة 

أمليل)-)51)35)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: الخلوفي محمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الخلوفي محمد عنوانه)ا)) السيد 

تازة) (35(51 دواآ الساهلة بوشفاعة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الخلوفي محمد عنوانه)ا)) السيد 

تازة) (35(51 دواآ الساهلة بوشفاعة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)475.
587I

FICODEF

SUP COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

املغرب
SUP COUTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 8 

شاآع أبي شعيب الدكالي متجر 1 - 
31111 فاس املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.61817
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تقرآ حل) 16)شتن8ر) املؤآخ في)
 SUP(شركة ذات املسؤولية املحدودة
COUTURE))مبلغ آأسمالها)111.111 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)
8)شاآع أبي شعيب الدكالي متجر)1 - 
31111)فاس املغرب نتيجة ل):)غياب)

أي نشاط للشركة منذ تأسيسها.
 8 آقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
 -  1 شاآع أبي شعيب الدكالي متجر)

31111)فاس املغرب.)
و عين:

و) بنكيران  ( نادية) السيد)ة))
الياسمين) تجزئة  (11 فيال) عنوانه)ا))
فاس املغرب) (31111 طريق إيموزاآ)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)1)/879).
588I
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STE ZIZ COMPTA

MACOTRAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

MACOTRAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 46 
حي اوليتكير الرشيدية - 111)5 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

13949
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MACOTRAL SARL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضاي  للغير
اشغال مختلفة
مواد التنضيف.

 46 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 5(111 (- الرشيدية) اوليتكير  حي 

الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد الهادي زكرياء):))334)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد الهادي ايوب):))333)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد الهادي حمزة):))333)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زكرياء) الهادي  السيد 

الرشيدية)111)5)الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)) ايوب  الهادي  السيد 

الرشيدية)111)5)الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)) حمزة  الهادي  السيد 

الرشيدية)111)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زكرياء) الهادي  السيد 

الرشيدية)111)5)الرشيدية املغرب

عنوانه)ا)) ايوب  الهادي  السيد 

الرشيدية)111)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت آقم)19).

589I

BOUCHTA COMPTA

N2 TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

N2 TD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شاآع 

ولي العهد مركز نريا الطابق االآ�ضي 

مكتب آقم 13 طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119(87

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 N( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TD
استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير االجهزة االلكترونية.
عنوان املقر االجتماعي):)183)شاآع)
ولي العهد مركز نريا الطابق االآ�ضي)
 91111 (- طنجة) (13 آقم) مكتب 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد نضام نايل اندآيو جوناطو)
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
)السيد نضام نايل اندآيو جوناطو)

: 1111)بقيمة)111)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نضام نايل اندآيو جوناطو)
بانوآميك) رليج  مجم   عنوانه)ا))
بلوك زهراء)))شقة)15 91111)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نضام نايل اندآيو جوناطو)
بانوآميك) رليج  مجم   عنوانه)ا))
بلوك زهراء)))شقة)15 91111)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)5913.
591I

SAGASUD

TRANSPORT FAHER PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شاآع االمير موالي عبد هللا آقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 TRANSPORT FAHER PESCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثالث 
آقم 35 الشقة 13 املر�ضى العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33551

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT FAHER PESCA

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يتعلق بالنقل سواء)دارل املغرب او)

عامة) بصفة  البناء) ،اشغال  راآجه)

تجاآة عامة استيراد و تصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الثالث) الشطر  الخضراء) املسيرة 
(- املر�ضى العيون) (13 الشقة) (35 آقم)

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: فاهر) ادآيس  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: فاهر) ادآيس  السيد  (

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فاهر  ادآيس  السيد 

املر�ضى)) آقم  بدون  النصر  شاآع 

71111)املر�ضى العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) فاهر  ادآيس  السيد 
املر�ضى)) آقم  بدون  النصر  شاآع 

71111)املر�ضى العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)3))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)/)54).
591I

HIDA SERVICE TAROUDANT

TRP2 NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

TRP2 NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بام بلوك 1 آيت اعزة  - 83111 

تاآودانت املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.4711

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 أكتولر) (11 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
 51.111« أي من) دآهم«) (457.511«
عن) دآهم«) (517.511« إلى) دآهم«)
إدماج احتياطي أو أآلاح أو) ( (: طريق)

عالوات إصداآ في آأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاآودانت))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم))143.
59(I

مكتب الدآاسات املحاسباتية والتسيير

YASSINE TAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مكتب الدآاسات املحاسباتية 
والتسيير

شاآع محمد الخامس عماآة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب آقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
YASSINE TAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي طريق 
صاكا املراب الكائن بالعماآة في امللك 
املسمى حمزة 71 - 35111 جرسيف 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1611

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تم تغيير) 15)أكتولر) املؤآخ في)
إلى) »التجاآة«) من) الشركة  نشاط 

»نقل البضائ  لصالح الغير«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/915.
593I

cafge

MAGRUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، (34
20130، casablanca(maroc

MAGRUS »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 144 

زنقة محمد سميحة اقامة جوهرة 
الطابق 6 آقم 35 املغرب 1311) 

الداآالبيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.353(51
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)1)1)
األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرآ 
القانون:) مقتضيات  م   للشركة 
تحويل املكتب الرئي�ضي من)144)زنقة)
محمد سميحة اقامة جوهرة آقم)35 

الطابق))6)الداآ البيضاء)
إلى)34))املصطفى املعاني الطابق)

الثالث))الداآ البيضاء.)

1111حصة) ( بي ) على  التصديق 
للسيد حوفي حسن لفائدة السيدة))

حاضر الزوهرة.
-)استقالة السيد حوفي حسن من)

مناصبه كمسير للشركة.
الزوهرة) حاضر  السيدة  تعيين  (

كمسيرة وحيدة
للسيدة) ( التوقي ) سلطة  منح 

ُ
ت (-

حاضر الزوهرة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)91))75 .
594I

مكتب الدآاسات املحاسباتية والتسيير

AL AMANE 77 MA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدآاسات املحاسباتية 
والتسيير

شاآع محمد الخامس عماآة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب آقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
 AL(AMANE 77 MA(TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
محمد الخامس الطابق االول امللك 
املسمى زعوم - 35111 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMANE 77 MA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستيراد) (/ نقل املسافرين) الطرود/)

و التصدير).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد الخامس الطابق االول امللك)

جرسيف) (35111 (- زعوم) املسمى 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد زآايدي احمد):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  زآايدي  السيد 

اسبانيا)43111)تراغونا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  زآايدي  السيد 

اسبانيا)43111)تراغونا اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/916.

595I

STE PRESTIGE PICTURE

PRESTIGE PICTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE PRESTIGE PICTURE

حي القصوآ اقامة كاآيسيا عماآة 

ب3 الشقة )1 ، 41111، مراكش 

املغرب

PRESTIGE PICTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة آقم 

 55-GH( 61 الطابق ) بالد م8روآ

طريق الداآ البيضاء  - 41111 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117541

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRESTIGE PICTURE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 PRODUCTION DE FILMS
 CINEMATOGHRAPHIQUES ET

.AUDIOVISUELS
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
GH(- بالد م8روآ) (( الطابق) (61 آقم)

 41111 (- ( البيضاء) الداآ  طريق  (55
مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: السيدة آلاب ابو الحسني)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الحسني) ابو  آلاب  السيدة 
حي القصوآ اقامة كاآسيا) عنوانه)ا))
عماآة ب3)الشقة))1 41111)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسني) ابو  آلاب  السيدة 
حي القصوآ اقامة كاآسيا) عنوانه)ا))
عماآة ب3)الشقة))1 41111)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116596.

596I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté IBDAE HALAIB
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté IBDAE HALAIB
IMMOBILIERE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم15، 

شقة3، الطابق الثاني، تجزئة 
اليزيد، ويسالن - 51181 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51169
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IBDAE HALAIB IMMOBILIERE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي.
آقم15،) (: عنوان املقر االجتماعي)
شقة3،)الطابق الثاني،)تجزئة اليزيد،)

ويسالن)-)51181)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حسان) اللطيف  عبد  السيد 
عباس علي):))911)حصة بقيمة)111 

دآهم للحصة).
 111 ( (: قويدآ) حوآية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حسان) اللطيف  عبد  السيد 

عباس علي عنوانه)ا))تعاونية الفتح،)

سيدي سليمان مول الكيفان)51111 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) قويدآ  حوآية  السيدة 

تعاونية الفتح،)سيدي سليمان مول)

الكيفان)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) قويدآ  حوآية  السيدة 

تعاونية الفتح،)سيدي سليمان مول)

الكيفان)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3533.

597I

GLOBALMODA

GLOBALMODA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBALMODA

 DR OLD RACHED SBAA

 ROUADI(MY(YACOUB(FES،

30000، FES(MAROC

GLOBALMODA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 191 

بلوك أ دكان 1 حي كريو  زواغة  

31111 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64517

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLOBALMODA

التجاآة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في املنسوجات واملالبس واألحذية.

العامة) الغذائية  املنتجات  بي   (-

بالجملة والتقسيط.

-)تجاآة متنوعة.

-)استيراد و تصدير..

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

191)بلوك أ دكان)1)حي كريو))زواغة))

31111)فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد العطاآ):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد بوشتى شلفوط):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العطاآ  محمد  السيد 

31111)فاس)) 171)تجزئة هبة تغات)

املغرب.

السيد بوشتى شلفوط عنوانه)ا))

دواآ أوالد سب  آوا�ضي موالي يعقوب)

31111)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العطاآ  محمد  السيد 

31111)فاس)) 171)تجزئة هبة تغات)

املغرب

السيد بوشتى شلفوط عنوانه)ا))

دواآ أوالد سب  آوا�ضي موالي يعقوب)

31111)فاس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)895).

598I
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STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté OUISLANE
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté OUISLANE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم4)4، 
تجزئة الوحدة، ويسالن - 51181 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
51161

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUISLANE DISTRIBUTION
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقير بنصف الجملة.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم4)4،)
 51181 (- ويسالن) الوحدة،) تجزئة 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
سالم) الزهراء) فاطمة  السيدة 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سالم) الزهراء) فاطمة  السيدة 

تجزئة الوحدة،) آقم4)4،) عنوانه)ا))

ويسالن)51181)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سالم) الزهراء) فاطمة  السيدة 

تجزئة الوحدة،) آقم4)4،) عنوانه)ا))

ويسالن)51181)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)9)35.

599I

zagora(consulting(sarl

ADINAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl

آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

47911، زاكوآة املغرب

ADINAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ افرط 

تغبالت - 47911 زاكوآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3351

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADINAN

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ افرط)

تغبالت)-)47911)زاكوآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 (.511 ( (: لحسن) اوآدو  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (.511 ( (: محمد) اوآدو  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لحسن  اوآدو  السيد 
زاكوآة) (47911 تغبالت) افرط  دواآ 

املغرب.
السيد اوآدو محمد عنوانه)ا))دواآ)
افرط تغبالت)47911)زاكوآة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحسن  اوآدو  السيد 
زاكوآة) (47911 تغبالت) افرط  دواآ 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( االبتدائية بزاكوآة)

1)1))تحت آقم)358.
611I

SAGASUD

 AFRICA FISHING
INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAGASUD
شاآع االمير موالي عبد هللا آقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 AFRICA FISHING INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

البحرية امللكية زنقة التسامح عماآة 
الوفاء الطابق السفلي العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

336(3
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA FISHING INDUSTRY

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) بالجملة  السمك  بتجاآة  يتعلق 

الغير) لحساب  النقل  و  التقسيط 

تجاآة عامة استيراد و تصدير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البحرية امللكية زنقة التسامح عماآة)

(- العيون) السفلي  الطابق  الوفاء)

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد علي مجيد):))3.411)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 3.311 ( (: ( ارليل) السيد حسن 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

بوضاض) ايوب  محمد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (3.311   :

للحصة).

 341111 (: مجيد) علي  السيد  (

بقيمة)111)دآهم.

 331111 (: ( السيد حسن ارليل)

بقيمة)111)دآهم.

(: بوضاض) ايوب  محمد  السيد 

331111)بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( ارليل) حسن  السيد 

افراك)) السعادة  مفتاح  تجزئة  ((9

85111)تزنيت املغرب.

بوضاض) ايوب  محمد  السيد 

شاآع محمد الخامس) (64 عنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مجيد  علي  السيد 

افراك)) السعادة  مفتاح  تجزئة  ((9

85111)تزنيت املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)595).
611I

شركة حسابات فاس

RIAD LE MOUCHARABIEH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
آقم 5 قساآية السقاط البطحاء ، 

1، فاس املغرب
 RIAD LE MOUCHARABIEH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 44 
شاآع محمد السالوي فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
64367

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LE MOUCHARABIEH
داآ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة).
 44 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شاآع محمد السالوي فاس)-)31111 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة هووي كريستيل لوآانس)
 111 1.111)حصة بقيمة) ( (: ( ميشيل)

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هووي كريستيل لوآانس)
ميشيل))عنوانه)ا))فاس)31111)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هووي كريستيل لوآانس)
ميشيل))عنوانه)ا))فاس)31111)فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)754).
61(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE YOKAPAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) آقم 17 السماآة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
STE YOKAPAX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LFATH 1 RUE(JDIRIA(N° 50  ES
SEMARA - 72000 السماآة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(157

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YOKAPAX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LFATH 1 RUE JDIRIA N° 51  ES
SEMARA - 7(111)السماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

جنحاوي) المين  محمد  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
جنحاوي) المين  محمد  السيد 
 54 آقم) الجديرية  زنقة  عنوانه)ا))

السماآة)111)7)السماآة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جنحاوي) المين  محمد  السيد 
 54 آقم) الجديرية  زنقة  عنوانه)ا))

السماآة)111)7)السماآة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالسماآة) االبتدائية 
أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/156.
613I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

AL ADARISSA AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER(ETAGE(V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AL ADARISSA AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 93 
الحي الصناعي سيدي بوزكري  - 

51111 مكناس املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.49685

العام) الجم   بمقت�ضى 
أكتولر) ((( في) املؤآخ  اإلستثنائي 

الشركة) آأسمال  آف   تم  ((1(1

دآهم«) (151.111,11« قدآه) بمبلغ 

إلى) دآهم«) (111.111,11« من) أي 

((: طريق) عن  دآهم«) ((51.111,11«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم))355.

614I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MONEYPRES TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

  MONEYPRES TRANSFERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الزآقطوني سماعلة آقم 198 

سطات - 6111) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6169

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MONEYPRES TRANSFERT

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزآقطوني سماعلة آقم)198)سطات)

- 6111))سطات املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم قرلال)):))511)حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: ( قرلال) سكينة  السيدة 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( قرلال) كريم  السيد 
الرقم) سين  بلوك  (( كمال) تجزئة 

1181  6111))سطات املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيدة سكينة قرلال)
 1( كمال) تجزئة  س  بلوك  (1181

6111))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( قرلال) كريم  السيد 
الرقم) سين  بلوك  (( كمال) تجزئة 

1181  6111))سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( االبتدائية بسطات)

1)1))تحت آقم)1)/1151.

615I

كومافيد

 SOCIÉTÉ RAYAM
PROMOTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كومافيد
11 شاآع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ RAYAM PROMOTION

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
يوسف ابن تاشفين شقة آقم 17 
الطابق الثالث  - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ RAYAM PROMOTION

.SARL

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي.
زنقة) (16 (: عنوان املقر االجتماعي)

 17 آقم) شقة  تاشفين  ابن  يوسف 

وجدة) (61111 (- ( الثالث) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: حنان) حسيني  السيدة 

حصة بقيمة)1.111))دآهم للحصة).

السيد أعراب حميد):))611)حصة)

بقيمة)61.111)دآهم للحصة).

111)حصة) ( (: السيد أعراب آيان)

بقيمة)11.111)دآهم للحصة).

111)حصة) ( (: السيد اعراب أمير)

بقيمة)11.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حميد  أعراب  السيد 

 (9 الفستق آقم) زنقة  املعموآة  حي 

61111)وجدة املغرب.

السيدة حسيني حنان عنوانه)ا))

 (9 الفستق آقم) زنقة  املعموآة  حي 

61111)وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) آيان  أعراب  السيد 

 (9 الفستق آقم) زنقة  املعموآة  حي 

61111)وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) أمير  اعراب  السيد 

 (9 الفستق آقم) زنقة  املعموآة  حي 

61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حميد  أعراب  السيد 
 (9 الفستق آقم) زنقة  املعموآة  حي 

61111)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)493).
616I

vigie(conseil

VIGIE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VIGIE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة 
VIGIE CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها : شاآع عبد املومن 
تجزأة منازل امليمون عماآة أتريوم 

آقم 374 الداآالبيضاء 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

474651
 (( في) مؤآخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIGIE تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.: CONSEIL
مستشاآ) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التسير)
عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)
عماآة) امليمون  منازل  تجزأة  املومن 

أتريوم آقم)374)الداآالبيضاء.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 (51 (: السيد عالءالدين نصيب)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد محمد زنداك):)51))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عالءالدين نصيب عنوانه)

:)شاآع طاح تجزئة أآض السالم عين)

شق آقم)36)الداآالبيضاء.

(: عنوانه) زنداك  محمد  السيد 

))زنقة) تجزئة والد طالب إ قامة هبة)

1)آقم)))الداآالبيضاء.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عالءالدين نصيب عنوانه)

:)شاآع طاح تجزئة أآض السالم عين)

شق آقم)36)الداآالبيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالداآ البيضاء)-.

617I

ROMAY CONSULTING

NEXT SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

ROMAY CONSULTING

)4,شاآع عبد املومن حي 

املستشفيات  الطابق 6 آقم 

46 الداآالبيضاء ، 1311)، 

الداآالبيضاء املغرب

NEXT SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 

س مستودع س1 الباب ) الطابق 

االول طريق 111 كلم 11.5 شاآع 

الشفشاوني عين السب   1111) 

الداآ البيضتء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.447861

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 شتن8ر) (18 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.(11.111«

 1.311.111« إلى) دآهم«) (111.111«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15752

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751116.
618I

مكتب محاسبة

 ASSISTANCE ET
LOGISTIQUE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب محاسبة
عماآة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدية ، 114)5، 

الرشيدية املغرب
 ASSISTANCE ET LOGISTIQUE
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
موالي اسماعيل آقم 41 أآفود - 

111)5  أآفود املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1(719

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)11)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شاآع موالي اسماعيل آقم)41)أآفود)
»شاآع) إلى) أآفود املغرب«) ( (5(111  -
موالي الحسن آقم))3)الطابق الثاني))

أآفود)-)111)5))أآفود))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)91).
619I

BOUCHTA COMPTA

NOOR GLASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
NOOR GLASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 
شاطئ سيدي بيشر تجزئة البحر 

املتوسط آقم 819 - 91111 طنجة 
املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.111595
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) 14)شتن8ر) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  NOOR GLASS الوحيد) الشريك 
دآهم) (111.111 آأسمالها) مبلغ 
زنقة) (( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
البحر) تجزئة  بيشر  سيدي  شاطئ 
طنجة) (91111  -  819 املتوسط آقم)
التمويل) صعولة  (: ل) نتيجة  املغرب 

واملنافسة.
زنقة) (( و حدد مقر التصفية ب)
البحر) تجزئة  بيشر  سيدي  شاطئ 
طنجة) (91111  -  819 املتوسط آقم)

املغرب.)
و عين:

و) الشعيري  ( معاد) السيد)ة))
تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه)ا))
آقم) الناظوآ  شاطئ  زنقة  فاسينطا 
املغرب كمصفي) طنجة  (91111  (5

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم))4)5.
611I

أسماء)ميديا

SPS MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أسماء ميديا
شاآع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

1) ال8رنو�ضي البيضاء، 1111)، 
البيضاء املغرب

SPS MOROCCO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

اللة الياقوت تقاط  مصطفى 

املعاني الرقم 85 الطابق الثاني 

املركب التجاآي آياض البيضاء - 

1111) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.361(57

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (31 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 SPS )ة)) السيد) تفويت 

 AIRCRAFT SERVICES CES LLC .

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.111

 QSA((5.111)حصة لفائدة))السيد))ة

 AERONAUTICAL ENGINEERING

SERVICES SARL)).)بتاآيخ)31)شتن8ر)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)749971.

611I

NACHIT(CONSULTING(&(TRADING

CAP JET BOAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NACHIT(CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 ESPACE(AL(ANDALOUSSE 3E

 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC

CAP JET BOAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

اوآير شاآع موالي يوسف - - الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476((3

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JET BOAT

دارل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املغرب و راآجه

كراء)جمي  انواع املزلجات املائية)

و قواآب النزهة)-)استيراد و تصدير....

زنقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الداآ) (- (- اوآير شاآع موالي يوسف)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

 11.111 ( (: مهدى) سالم  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مهدى  سالم  السيد 
زنقة))1))آقم)57)مسمي االلفة)-)الداآ)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مهدى  سالم  السيد 
زنقة))1))آقم)57)مسمي االلفة)-)الداآ)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751519.
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FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

SDIPA
إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،

28820، mohammedia(maroc

SDIPA  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )67 شاآع 

املقاومة تجزئة الحرية  - - املحمدية  

املغرب .

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)31)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:111 آقم) قراآ 

تفويت) (: تمت املصادقة على) ( مايلي:)

 411 )رديجة جراآي) السيدة) )هبة))

 411 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد آشيد الكوآتي)

بتاآيخ)31)شتن8ر)1)1).)تفويت))هبة)))

حصة) (411 نسرين بوكري) ( السيدة)

حصة) (411 أصل) من  اجتماعية 
لفائدة السيد))آشيد ملتخم بتاآيخ)31 

شتن8ر)1)1). 

على) ينص  الذي  (:11( آقم) قراآ 

مايلي:)))تتقرآ تعيين مسيرين مشاآكين))

-)الكوآتي آشيد)-)ملتخم آشيد م  بقاء)

السيد احمد مزوق كمسير).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
آأسمال الشركة

بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات)

على) ينص  الذي  (:(1 آقم) بند 

مايلي:)إداآة الشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))134.

613I

NACHIT(CONSULTING(&(TRADING

L’ATELIER PHOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NACHIT(CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE(AL(ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
L’ATELIER PHOTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

اوآير شاآع موالي يوسف - - الداآ 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
475319

 11 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’ATELIER PHOTO
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

استوديو التصوير)
و) افالم  تقرير  (- الصوآ) تطوير 
احدات)-)بي  على االنترنيت اي منتوج)

او مصلحة متعلقة بما دكر سالفا.
زنقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الداآ) (- (- اوآير شاآع موالي يوسف)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1(5 ( (: فاطمة) فتاحى  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيدة سالم ايمان):))5)1)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد سالم مهدى)):))51))حصة)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

51))حصة) ( السيد سالم يونس):)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

51))حصة) ( (: ( السيد سالم علي)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

فاطمة عنوانه)ا)) فتاحى  السيدة 
زنقة))1))آقم)57)مسمي االلفة)-)الداآ)

البيضاء)املغرب.
السيدة سالم ايمان عنوانه)ا))41 
زنقة اليمن الطابق)7)آقم))4)-)طنجة)

املغرب.
عنوانه)ا)) مهدى  سالم  السيد 
زنقة))1))آقم)57)مسمي االلفة)-)الداآ)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) يونس  سالم  السيد 
الداآ البيضاء) (- ( (( تجزئة الزلير زنقة)

املغرب.
السيد سالم علي عنوانه)ا))اقامة)
 - ا3  شقة  (19 ادن طماآيس عماآة)

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مهدى  سالم  السيد 
زنقة))1))آقم)57)مسمي االلفة)-)الداآ)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)749118.
614I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 INSTITUTION AL OULYA
PRIVEE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 INSTITUTION AL OULYA

PRIVEE SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1)1 
زنقة 7 بلوك 11 ب انزا العليا اكادير  

- 81111 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

44715

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INSTITUTION AL OULYA

.PRIVEE SARL

مدآسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتعليم الخصو�ضي.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)1)1 
زنقة)7)بلوك)11)ب انزا العليا اكادير))

- 81111)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1111 (: ملياء) الفا�ضي  السيدة 

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ملياء) الفا�ضي  السيدة 

11ح) شاآع عبد الرحيم بوعبيد آقم)

ص اكادير)81111)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ملياء) الفا�ضي  السيدة 

11ح) شاآع عبد الرحيم بوعبيد آقم)

ص اكادير)81111)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( التجاآية باكادير)

1)1))تحت آقم)6)967.
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أسماء)ميديا

كرار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أسماء ميديا

شاآع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

1) ال8رنو�ضي البيضاء، 1111)، 

البيضاء املغرب

كراآ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
آياض األندلس اقامة غرناطة 

فيال آقم 1 كاليفوآنيا عين الشق - 

1111) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3771(9

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة كراآ))

مبلغ آأسمالها)11.111)دآهم وعنوان)

آياض) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 

آقم) فيال  غرناطة  اقامة  األندلس 

 (1111 (- الشق) عين  كاليفوآنيا  (1

الداآ البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

االشتغال).

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فيال) غرناطة  اقامة  األندلس  آياض 
(- ( الشق) عين  كاليفوآنيا  (1 آقم)

1111))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ( معالل) ( سمية) السيد)ة))

األندلس) آياض  تجزئة  عنوانه)ا))

1)كاليفوآنيا)) اقامة غرناطة فيال آقم)

املغرب) البيضاء) الداآ  ((1111

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)749965.

616I

SH CONFECTION SARL

س ش كونفيكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SH CONFECTION SARL

 QUARTIER MERS ACHENAD

 TRANCHE 3 RUE 4 LOT 3070

TANGER ، 90000، طنجة املغرب

س ش كونفيكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي املرس 

أشناد قطعة 3 زنقة 4 تجزئة 3171 

طنجة - 91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119357

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)س ش) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

كونفيكسيون.

غرض الشركة بإيجاز):))النسيج.

عنوان املقر االجتماعي):))حي املرس)
 3171 4)تجزئة) 3)زنقة) أشناد قطعة)

طنجة)-)91111)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 331 ( (: السيد))محمد سعيد علو)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 341 ( (: الحراق) هشام  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد نوفل الحراق):))331)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1 (: محمد سعيد علو) ( السيدة) (

بقيمة)111)دآهم.

بقيمة) (1 (: السيد هشام الحراق)

111)دآهم.

بقيمة) (1 (: الحراق) نوفل  السيد 

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

علو) سعيد  محمد  السيد 

 5( مغوغة الجديدة زنقة) عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة))املغرب.

عنوانه)ا)) الحراق  هشام  السيد 
بئر) (47 آقم) (58 زنقة) القوادس  حي 

الشفاء)91111)طنجة))املغرب.

عنوانه)ا))) الحراق  نوفل  السيد 

النجمة) مجم   شيد  موالي  شاآع 

 91111  16( آقم) الجوهرة  إقامة 

طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

علو) سعيد  محمد  السيد 

 5( مغوغة الجديدة زنقة) عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة))املغرب

عنوانه)ا)) الحراق  هشام  السيد 
بئر) (47 آقم) (58 زنقة) القوادس  حي 

الشفاء)91111)طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)5986.

617I

FUTURE CONSEIL

STE NIDALPRESS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 6111)، برشيد املغرب

STE NIDALPRESS SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 131 

تسير )  - 6111) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1(981

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((119 يوليوز) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NIDALPRESS SARL

غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة)

واإلعالم العمل والطباعة

والنشر) اإللكترونية  املجلة 

واملجالت) الصحف  وكتب  والتوزي  

باإلضافة إلى كل ما يتعلق بالصحافة..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

131)تسير))  - 6111))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد محمدي يوسف)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمدي يوسف عنوانه)ا))

1)1)زنقة بومديان غوتي حي الدارلة)

1491))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمدي يوسف عنوانه)ا))

1)1)زنقة بومديان غوتي حي الدارلة)

1491))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

16)غشت) بتاآيخ) ( االبتدائية ب8رشيد)

119))تحت آقم)848).

618I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 QUAHRAMAN PHARMA
PHYTO MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 QUAHRAMAN PHARMA
PHYTO MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 6) 

مجموعة 9 زنقة ) برج موالي عمر  - 
51111 مكناس املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.37589
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((119 دجن8ر) ((4 في) املؤآخ 
 QUAHRAMAN PHARMA حل)
ذات) شركة  (PHYTO MAROC
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
زنقة) (9 مجموعة) ((6 اإلجتماعي آقم)
))برج موالي عمر))-)51111)مكناس)
تحقيق) عدم  ل*) نتيجة  املغرب 

أهداف الشركة)
*)عدم التمكن من الحصول على)

الزلناء)
*)إمكانيات مالية جد محدودة).

و عين:
السيد)ة))إبراهيم)))ايت حيدا)))و)
برج) (9 مجموعة) ((6 آقم) عنوانه)ا))
51111)مكناس املغرب) ( موالي عمر)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 (6 وفي آقم) ((119 4))دجن8ر) بتاآيخ)
مجموعة)9)زنقة)))برج موالي عمر)-)

51111)مكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف8راير) (14 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)148.

619I

مكتب الحسابات العباد

FIRAS INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد

3) بلوك 3 بئرانزآان بنصفاآ، 

31111، صفرو املغرب

FIRAS INDUSTRIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل آقم 

1تجزئة الفرح آقم4 شاآع زآقطوني 
مساي صفرو - 31111 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ف8راير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIRAS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INDUSTRIEL

بائ ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت))بنصف الجملة

مقاول أشغال متنوعة

اإلستراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)محل آقم)

1تجزئة الفرح آقم4)شاآع زآقطوني)
صفرو) (31111 (- صفرو) مساي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: محمد بوطيب) ( السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد بوطيب عنوانه)ا)) ( السيد)

 31111 دواآ الشادكة عزابة صفرو)

صفرو املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد بوطيب عنوانه)ا)) ( السيد)

 31111 دواآ الشادكة عزابة صفرو)

صفرو املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماآس) (1( بتاآيخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)1))تحت آقم))8.

6(1I

FIDOLIN

NICOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

FIDOLIN

 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC

NICOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 356 

تجزئة آياض والد مطاع تماآة تماآة 

111)1 تماآة  املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.135(19

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)1))يناير)1)1))تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

بي  لوازم مدآسية و لوازم املكتب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (14 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

1)1))تحت آقم)317).

6(1I

FIDOLIN

NICOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDOLIN

 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC

NICOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شاآع 

األبطال شقة 4 أكدال الرلاط 

الرلاط 11161 الرلاط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.135(19

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)1))يناير)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

أكدال) (4 شقة) األبطال  شاآع  (15«

الرلاط) (11161 الرلاط) الرلاط 

تجزئة آياض والد) (356« إلى) املغرب«)

تماآة)) (1(111 تماآة) تماآة  مطاع 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

1)1))تحت آقم)317).

6((I

SOCIETE URLA TOWN

SOCIETE URLA TOWN
إعالن متعدد القراآات

ائتمانية آزقي »ذ. آزقي هشام« 

محاسب معتمد
آقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 

51111، مكناس املغرب

SOCIETE URLA TOWN »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 3) 
زنقة انوال عماآة فلوآي 11 مكتب 4 

ميموزا - 1)141 القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
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آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.54179

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)13)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
آف  آاس مال الشركة وذلك بدرول)
املكي لحسن) السيد  (: شريك جديد)
دآهم) ((51.111 ( للشركة) وجلبه 
بقيمة) حصة  ((.511 بذلك) ويملك 
111)دآهم للحصة).)كما قام الشريك)
:السيد اليوبي محمد) االول للشركة)
دآهم ولذلك يملك) (151.111 بجلب)
بقيمة) حصة  ((.511 مجموعه) ما 

111)للحصة
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
شركة) شركة  الى  الوحيد  الشريك 

ذات املسؤولية املحدودة
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعييين السيد املكي لحسن و السيد)

اليوبي محمد كمسيرين للشركة
قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املساحات) صيانة  (: النشاط) اضافة 

الخضراء)الى نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:))
(: دآهم) (511111 الشركة) آأسمال 
السيد املكي لحسن)51.111))دآهم و)
السيد اليوبي محمد)51.111))دآهم

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:))
دآهم) (511111 الشركة) آأسمال 
ينقسم الى)111حصة):)يمتلك السيد)
تمتلك) حصة و  ((511 املكي لحسن)

السيد اليوبي محمد)511))حصة
بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القانوني للشركة):)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املساحات) صيانة  (: الشركة) هدف 

الخضراء)))))االشغال املختلفة
بند آقم)16:)الذي ينص على مايلي:)
تعييين السيد املكي لحسن و السيد)

اليوبي محمد كمسيرين للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

غشت)1)1))تحت آقم)168).

6(3I

ROMAY CONSULTING

مطاحن املزرعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ROMAY CONSULTING

)4,شاآع عبد املومن حي 

املستشفيات  الطابق 6 آقم 

46 الداآالبيضاء ، 1311)، 

الداآالبيضاء املغرب

مطاحن املزآعة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملكية 

دومية دواآلعسيالت لخيايطة - 

)1)6) برشيد املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.9391

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (11 في) املؤآخ 

املصادقة على):
ريري) توفيق  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (8.181

8.181)حصة لفائدة))السيد))ة))•)

  ALABIAR AGROALIMENTAIRE

Ste))بتاآيخ)11)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن8ر) (16 بتاآيخ) ( االبتدائية ب8رشيد)

1)1))تحت آقم)794.

6(4I

ROMAY CONSULTING

مطاحن املزرعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ROMAY CONSULTING

)4,شاآع عبد املومن حي 

املستشفيات  الطابق 6 آقم 

46 الداآالبيضاء ، 1311)، 

الداآالبيضاء املغرب

مطاحن املزآعة  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أمالك 

دوميا دواآ لعسيالت  لخيايطة - 

)1)6) برشيد املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.9391

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 11)شتن8ر) املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بوحسون نعيمة كمسير آرر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) (16 بتاآيخ) ( االبتدائية ب8رشيد)

1)1))تحت آقم)794.

6(5I

(S EXPRESS

SOCIETE 2S EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(S EXPRESS

 RUE SABRI BOUJMAA 1(

 1ER(ETG(APPT 6 20410

 CASABLANCA ، 20410،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE 2S(EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 

ص8ري بوجمعة الطابق االول 

الشقة 6 الداآالبيضاء - 1411) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

47(131

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE (S EXPRESS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغير.

 1( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االول) الطابق  بوجمعة  ص8ري  زنقة 

 (1411 (- الداآالبيضاء) (6 الشقة)

الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: رديجة) صابر  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيدة صابر آجاء)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) السيدة صابر رديجة 

الداآالبيضاء) ((1411 الداآالبيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) آجاء) صابر  السيدة 

الداآالبيضاء) ((1411 الداآالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيدة صابر رديجة 

الداآالبيضاء) ((1411 الداآالبيضاء)

املغرب

عنوانه)ا)) آجاء) صابر  السيدة 

الداآالبيضاء) ((1411 الداآالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)31)1).

6(6I
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ETUDE NOTAIRE

)PIMPAD SCI( 
شركة عقاآية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ETUDE NOTAIRE
 Office(place(castellar 5eme

 étage  tanger ، 90000، tanger
Maroc

 (PIMPAD SCI( شركة عقاآية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية بولفاآ اململكة العرلية 

السعودية , الطابق 3 آقم 1) طنجة 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
118539

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(PIMPAD SCI((عقاآية
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآية)
عن) وتنظيم  وإداآة  ولي   اقتناء)
طريق التأجير أو رالف ذلك لجمي )

املباني والعقاآات
ألي) اإلداآة  أو  اإلداآة  أو  البي   (
عمل أو شركة ذات غرض مشابه أو)

مرتبط.
-)ولصوآة أعم)،)جمي  املعامالت)
واملالية) والصناعية  التجاآية 
تتعلق) التي  (، والعقاآية) واملنقولة 
بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع)
الشركة)،)أو يحتمل أن تعزز تطويرها.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرلية) اململكة  بولفاآ  العزيزية 
السعودية),)الطابق)3)آقم)1))طنجة)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

بقيمة) (1 (: السيد فريد مسعودي)

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد مسعودي عنوانه)ا))

 Rue( ( De( L’Amiral( Courbet  88

 Croix( 59( 59100( Villeneuve

D’ASCQ))فرنسا.

سافير عنوانه)ا)) ( السيدة زوهرة)

 B( Rue( Marie( Buisine( 59100  1

Roubaix(59100(Roubaix)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فريد مسعودي عنوانه)ا))

 Rue( ( De( L’Amiral( Courbet  88

 Croix( 59( 59100( Villeneuve

D’ASCQ))فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)49)5.

6(7I

MARFID

MINERALES-LAZAAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA

MAROC

MINERALES-LAZAAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرمل اقامة ليا الشقة آقم 1 عين 

 Temara 1(141 - عتيق تماآة

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131139

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MINERALES-LAZAAR
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استغالل) و  استكشاف  و  بالبحث 

املناجم و املحاجر.
بي  وشراء)ونقل مواد البناء.

أنواع) جمي   وتصدير  استيراد 
الالزمة) واملعدات  واألدوات  املواد 

الستغالل املناجم واملحاجر.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) (1 ليا الشقة آقم) الرمل اقامة 
 Temara  1(141 (- تماآة) عتيق 

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد االزعر عبد الحكيم):))751 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (51 ( (: فاطمة) قليعي  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحكيم) عبد  االزعر  السيد 
عنوانه)ا))حديقة الحيوانات الوطنية)
1)111)الرلاط) ( 4)سكن وظيفي) آقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) فاطمة  قليعي  السيدة 
 4 آقم) الوطنية  الحيوانات  حديقة 
سكن وظيفي))1)111)الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شاكر عز الدين عنوانه)ا))
131)شقة) عماآات حي النصر عماآة)

3 111)1)تماآة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

1)1))تحت آقم)4191.
6(8I

GENERAL DE COMPTABILITE

RELANCE NJ PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE

شاآع محمد اديوآي مكاتب زالغ 

الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 

31111، فاس املغرب

 RELANCE NJ PIECES AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 شاآع 

محمد السالوي فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63875

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RELANCE NJ PIECES AUTO

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إكسسواآات أو قط  غياآ للسياآات.

44)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

محمد السالوي فاس)-)31111)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيدة أسمينة نجمة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيدة أسمينة نجمة عنوانه)ا))

سايس) اقامة  آشيد  موالي  شاآع 

فاس) (( الزهوآ) (( بلوك) (( الرقم)

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أسمينة نجمة عنوانه)ا))

سايس) اقامة  آشيد  موالي  شاآع 

فاس) (( الزهوآ) (( بلوك) (( الرقم)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) ((( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)76)).

6(9I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE SUPERMARCHE EL
WIFAQ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة آقم 55 بلوك 4 الطابق 

األول بني مالل ، 3114)، بني مالل 

املغرب

 STE SUPERMARCHE EL WIFAQ

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

العامرية ) الزنقة 5 الرقم 17 بني 

مالل  - 3111) بني مالل  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11563

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SUPERMARCHE EL WIFAQ

.SARL

متجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لبي  التغذية العامة

مقاول في األشغال املختلفة أو) (-
البناء.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بني) (17 الرقم) (5 الزنقة) (( العامرية)

مالل))-)3111))بني مالل))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
141)حصة) ( (: السيد ج8ران هاني)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيدة مريم الكرش):))751)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
حصة) (111 ( (: السيد امين هاني)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هاني  ج8ران  السيد 
بني) (65 تجزئة داي الكرمة فيال آقم)

مالل)3111))بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)) الكرش  مريم  السيدة 
ال�ضي) حي  الغرلية  املصلى  مدآسة 
مالل) بني  ((3111 مالل) بني  ( سالم)

املغرب.
السيد امين هاني عنوانه)ا))تجزئة)
داي الكرامة بلوك)))آقم)1)بني مالل)

3111))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هاني  ج8ران  السيد 
بني) (65 تجزئة داي الكرمة فيال آقم)

مالل)3111))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)693.
631I

FLASH ECONOMIE

 SOCIÉTÉ FABRICANT
BABOUCHES AL BORJ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ FABRICANT

BABOUCHES AL BORJ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 119 

تجزئة األمل صهريج كناوة  - 1)311 

فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63985

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ FABRICANT  :

.BABOUCHES AL BORJ

صان ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الحرفية.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)119 

تجزئة األمل صهريج كناوة))-)1)311 

فاس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: ( مسامح) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد ياسين مسامح)
تجزئة األمل صهريج كناوة)) (119 آقم)

1)311)فاس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد ياسين مسامح)
تجزئة األمل صهريج كناوة)) (119 آقم)

1)311)فاس املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) ((( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)1)/39)14.

631I

بنعال لإلستشاآة

 STE GROUP AL ASSEL C.H.T

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنعال لإلستشاآة

حي مميمونة بلوك 4 آقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 1)31)، بني مالل 

املغرب

 STE GROUP AL ASSEL C.H.T

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عثمانية حي االداآي الطابق الثالث  

- 3111) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11575

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUP AL ASSEL C.H.T SARL

.AU
ممول) ( ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقاول) (, اللحوم) توزي   (, الحفالت)

اشغال مختلفة..
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عثمانية حي االداآي الطابق الثالث))-)

3111))بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد طاآق الشرقاوي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طاآق الشرقاوي عنوانه)ا))
 (3111  17 الرقم) االحمدية  تجزئة 

بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طاآق الشرقاوي عنوانه)ا))
 (3111  17 الرقم) االحمدية  تجزئة 

بني مالل))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)711.
63(I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

إنترناسيونال بوينت أوف 
منفاكترن »إبوم»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
إنترناسيونال بوينت أوف منفاكترن 

»إبوم« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
ليمانداآينيي عين السب  )مقاطعة 

سيدي ال8رنو�ضي زناتة) الداآ 
البييضاء  - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4786(3
 16 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
منفاكترن) أوف  بوينت  إنترناسيونال 

»إبوم«.
تصني ) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
(، الرياضية) واملالبس  املواد  جمي  
وشراءها) (، لحسابها أو بموجب عقد)
وليعها أو مكتبها أو عمولتها وتمثيلها)
املتعلقة) الخدمات  وجمي   وتوزيعها 

بها)؛
واألدوات) املالبس  صناعة  (-
وجمي ) الطبية  واألدوات  الواقية 

املنتجات النسيجية)؛
-)استيراد وتصدير املواد واملالبس)
الرياضية أو جمي  املكونات أو املواد)
واألجزاء) واملعدات  وابالت  الخام 

الالزمة لنشاط الشركة)؛
وتأجير) وتأجير  وحيازة  إنشاء) (-
املؤسسات) جمي   وتشغيل  وتركيب 
والشركات واملصان  والوآش املتعلقة)

بواحد أو آرر من هذه األنشطة)؛
-)املشاآكة املباشرة أو غير املباشرة)
املؤسسات) أو  الشركات  جمي   في 
التي لها هدف مشابه أو مرتبط بأي)
شكل من األشكال)،)من رالل إنشاء)
أو) (، املساهمة) أو  (، شركات جديدة)
أو) (، أو املشروع املشترك) (، االندماج)
األسهم والحقوق) أو شراء) االكتتاب 

االجتماعية)؛
جمي ) تنفيذ  للشركة  يمكن  (-
العمليات التي تدرل في إطاآ هدفها)
،)إما بمفردها أو باملشاآكة أو االتحاد)
لنفسها أو) (، بأي شكل من األشكال)

نيابة عن أطراف ثالثة)؛
وبشكل أعم)،)جمي  األنشطة التي)
قد تساهم في تحقيق هدف الشركة)

أو أي كائنات مماثلة أو ذات صلة..
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
)مقاطعة) السب ) عين  ليمانداآينيي 
الداآ) زناتة)) ال8رنو�ضي  سيدي 
البيضاء) الداآ  ((1111 (- ( البييضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: )األحمادي) )فيصل) السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد))محمد بولوح):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

األحمادي) ( فيصل) ( السيد)

عنوانه)ا))تجزئة املنظر الجميل إقامة)

 (8811   5 أشقة) ع  الحياة  صناع 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)) بولوح  محمد  ( السيد)

الصنولر آقم) إقامة  القادآية  تجزئة 

11 91161))طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

األحمادي) ( فيصل) ( السيد)

عنوانه)ا))تجزئة املنظر الجميل إقامة)

 (8811   5 أشقة) ع  الحياة  صناع 

املحمدية املغرب

عنوانه)ا)) بولوح  محمد  ( السيد)

الصنولر آقم) إقامة  القادآية  تجزئة 

11 91161))طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)675)75.
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AM CONSULTING

ISSIL BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

ISSIL BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول - 1491) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
477891

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISSIL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BATIMENT
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زنقة)
3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 
األول)-)1491))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: اسيل) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) اسيل  ابراهيم  السيد 
مكرآ) (13 أمين م س) تجزئة قصبة 
 (1191 لساسفة) (1( شقة) (( عماآة)

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) اسيل  ابراهيم  السيد 
مكرآ) (13 أمين م س) تجزئة قصبة 
 (1191 لساسفة) (1( شقة) (( عماآة)

الداآالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.
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AM CONSULTING

MAGMO FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

MAGMO FER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 1491) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4778(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGMO FER

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) إينوكس  األلومنيوم  الحديد 

الخشب.
عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زنقة)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 

األول)-)1491))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الشكلي عبدالحق):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالحق) الشكلي  السيد 

اوالد) (58 دواآ سهابة آقم) عنوانه)ا))

الداآ) النواصر  بوعزة  داآ  أحمد 

البيضاء) الداآ  (11111 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالحق) الشكلي  السيد 

اوالد) (58 دواآ سهابة آقم) عنوانه)ا))

الداآ) النواصر  بوعزة  داآ  أحمد 

الداآالبيضاء) (11111 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.
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AM CONSULTING

OMYOU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

OMYOU TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 1491) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477849

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OMYOU TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زنقة)
3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 
األول)-)1491))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد املصطفى أفنزاآ)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى أفنزاآ عنوانه)ا))
 1( آقم) (5 عماآة) الجوهرة الخضراء)
أوالد أحمد)1)داآ بو عزة)11111)الداآ)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى أفنزاآ عنوانه)ا))
 1( آقم) (5 عماآة) الجوهرة الخضراء)
 11111 عزة) بو  داآ  (1 أحمد) أوالد 

الداآالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.
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أسماء)ميديا

 WIBO TRANSPORT
EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شاآع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

1) ال8رنو�ضي البيضاء، 1111)، 
البيضاء املغرب

 WIBO TRANSPORT EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
زنقة 31 آقم 5)1 سيدي ال8رنو�ضي  

- 1111) الداآ البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4771(3

 (( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WIBO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT EXPRESS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  وطنيا و دوليا).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (1(5 آقم) (31 زنقة) القدس 

البيضاء)) الداآ  ((1111 (- ( ال8رنو�ضي)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( السيد سباعي محمد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  سباعي  السيد 
آقم) (14 عماآة) (( البستان) اقمة 

الداآ) ((1111 ال8رنو�ضي) سيدي  (14

البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  سباعي  السيد 
آقم) (14 عماآة) (( البستان) اقمة 

الداآ) ((1111 ال8رنو�ضي) سيدي  (14

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75116.
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LUNETERIE DAR BOUAZZA

LUNETERIE DAR BOUAZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LUNETERIE DAR BOUAZZA

 1(VILLAGE PILOTE DAR

 BOUAZZA(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

 LUNETERIE DAR BOUAZZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1 قرية 

طياآ داآ بوعزة الداآ البيضاء - 

1411) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(436(1

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 LUNETERIE الوحيد) الشريك  ذات 

آأسمالها) مبلغ  ( (DAR BOUAZZA

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

بوعزة) داآ  قرية طياآ  (1( اإلجتماعي)

الداآ البيضاء)-)1411))الداآ البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)إيقاف شركة.

 1( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

(- قرية طياآ داآ بوعزة الداآ البيضاء)

1411))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ساحا  ( هيشام) السيد)ة))

بوعزة) داآ  طياآ  قرية  (1( عنوانه)ا))

1411))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751677.
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UNIVERS COMPTA SARL AU

SUP PHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عماآة 16، زنقة أ، شاآع 
الجيش امللكي م.ج ، 51111، 

مكناس املغرب
SUP PHONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 14 زنقة 

دارلة ، الطابق االول، الشقة 
آقم )، املدينة الجديدة - 51111 

مكناس  املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(1(45

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تمت) ((1(1 أكتولر) (11 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
املنتجات) وتصدير  استيراد 
الطبية) وشبه  الصيدالنية 

ومستحضرات التجميل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3448.
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UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANSPORT TAFILALET
إعالن متعدد القراآات

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عماآة 16، زنقة أ، شاآع 
الجيش امللكي م.ج ، 51111، 

مكناس املغرب
TRANSPORT TAFILALET »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
السفلي،  49 تجزئة فاآس، سيدي 

سعيد - - مكناس  املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.37499

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
الذي ينص على) االول:) ( قراآ آقم)
االجتماعي) املوضوع  توسي   مايلي:)
نقل) (: جديد) نشاط  بخلق  للشركة 

املستخدمين لحساب الغير
ينص) الذي  التاني:) ( آقم) قراآ 
زيادة آأس املال الشركة) على مايلي:)
الى) ( دآهم) (1.511.111,11 من)

11.111,11).)))دآهم
ينص) الذي  التالث:) ( آقم) قراآ 
على مايلي:)تفويض صالحيات تسيير)

الشركة للسيد بونهير حدو
ينص) الذي  الراب :) آقم  قراآ 
االسا�ضي) النظام  تحيين  مايلي:) على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
3:)الذي ينص على) بند آقم البند)
االجتماعي) املوضوع  توسي   مايلي:)
نقل) جديد  نشاط  بخلق  للشركة 

املستخدمين لحساب الغير
7:)الذي ينص على) بند آقم البند)
من) الشركة  املال  آأس  زيادة  مايلي:)
 (.(11.111,11 الى) (1.511.11,11
حصة) (((.111 على) موزعة  دآهم 
دآهم) (100،00 منهم) واحدة  لكل 
موزعة بين الشريكين كالتالي:)ـ)السيـد)
والسيـد) حصة  بونهيرحدو:19.111)

بونهير محمد)3.111)حصة).)))
ينص) الذي  (:43 البند) آقم  بند 
على مايلي:)تفويض صالحيات تسيير)

الشركة للسيد بونهير حدو
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (14 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3591.
641I

fiduciaire(didi

KTBM TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE(ELHAMOUTI 2eme

 ETAGE(N 03 18 BD(IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme(ETAGE(N

03، 60000، oujda(maroc

KTBM TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  15 زنقة 

جمال الدين افغاني الطابق الثاني 
آقم3 - 61111  وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35839

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KTBM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدآ�ضي من اجل الغير.
15)زنقة) ( عنوان املقر االجتماعي):)

الثاني) الطابق  افغاني  الدين  جمال 
آقم3 - 61111))وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد بن فديل محمد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن فديل محمد عنوانه)ا))

تجزئة) بعبيد  الرحمان  عبد  شاآع 
15)آقم9 6111)وجدة))) لحبوس زنقة)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن فديل محمد عنوانه)ا))

تجزئة) بعبيد  الرحمان  عبد  شاآع 
15)آقم9 6111)وجدة))) لحبوس زنقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم))41).

641I

fiduciaire(didi

SIRAJ CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(didi

 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE(ELHAMOUTI 2eme

 ETAGE(N 03 18 BD(IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme(ETAGE(N

03، 60000، oujda(maroc

SIRAJ CONSTRUCTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ) 

حاجز 8 عماآة GH3  جرف االرضر 

- 6111 وجدة   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35867

 31 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIRAJ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CONSTRUCTION

:)أعمال أو) غرض الشركة بإيجاز)
إنشاءات متنوعة)-))مواد البناء.

 ( شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
حاجز)8)عماآة)GH3))جرف االرضر)

- 6111)وجدة)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد))املعادي عبد اباله):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اباله) عبد  املعادي  ( السيد)
عماآة) (8 حاجز) (( شقة) عنوانه)ا))
وجدة))) (6111 االرضر) جرف  ( (GH3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اباله) عبد  املعادي  ( السيد)
عماآة) (8 حاجز) (( شقة) عنوانه)ا))
وجدة))) (6111 االرضر) جرف  ( (GH3

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)445).

64(I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة بني مالل رنيفرة)-)

ملحقة رنيفرة

PREMIUM COMPUTERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة بني 
مالل رنيفرة - ملحقة رنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -رنيفرة 
بخنيفرة الحي االداآي - طريق تادلة، 

54111، رنيفرة املغرب
PREMIUM COMPUTERS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 6 زنقة 
3 النجاح رنيفرة رنيفرة 54111 

رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3519

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PREMIUM COMPUTERS

بائ ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستلزمات املعلوماتية بالتقسيط و)

الجملة.
آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رنيفرة) رنيفرة  النجاح  (6 زنقة) (3

54111)رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: يوسف) العثماني  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العثماني يوسف عنوانه)ا))

رنيفرة) (54111 السعادة) حي  ((7

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العثماني يوسف عنوانه)ا))

رنيفرة) (54111 السعادة) حي  ((7

املغرب

عنوانه) سعيد  احمامي  السيد 
زنقة)1)آقم)16)بوزو))رنيفرة املغرب)

54111

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)71)

643I

FLASH ECONOMIE

GIE ARGOS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GIE ARGOS INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عماآة )8،الطابق 4 آقم 16 
حي بامليي  - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
4776(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GIE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARGOS INVEST
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املالبس.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 16 آقم) (4 )8،الطابق) سمية عماآة)
البيضاء) الداآ  ((1111 (- ( بامليي) حي 

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد توفيق مسفيوي)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد توفيق مسفيوي))عنوانه)ا))

قدوآ) بن  اللطيف  عبد  شاآع  (6(
اقامة آيو)1)طابق)3)شقة)11)بوآكون))

1111))الداآ البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق مسفيوي))عنوانه)ا))

قدوآ) بن  اللطيف  عبد  شاآع  (6(
اقامة آيو)1)طابق)3)شقة)11)بوآكون))

1111))الداآ البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751616.

644I

FISC INFO

MISSION EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FISC INFO

 BD IBN TACHFINE 13

 CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC

MISSION EXPRESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 

شاآع الحسن الثاني الداآ البيضاء - 

1171) الداآ البيضاء املغرب.

وفاة شريك
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.48977

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)1)1))تم اإلعالم)

و) االدآي�ضي  امينة  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الوآثة  على  حصصه  توزي  

لرسم اإلآاثة املؤآخ في)1))ماي)111) 

بالشكل األتي):

السيد)ة))مباآك الحريري))،))438 

حصة).

السيد)ة))عماد الدين الحريري))،))

656)حصة).

السيد)ة))سفيان الحريري))،))656 

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)549)75.

645I

ATLANTA CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE

HANAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATLANTA CONSULTING

 KM 10, ROUTE(D›EL

 JADIDA(PL(N° 207 B, 2EME

 ETAGE(LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  SOCIETE IMMOBILIERE HANAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ALLEE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 DE(LA(LYRE(POLO - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.84661

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):

  Viviane )ة)) السيد) تفويت 

MALKA  511)حصة اجتماعية من)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

Abdelkrim((BENAOUID))بتاآيخ)8) 

شتن8ر)1)1).

  Brahim )ة)) السيد) تفويت 

HAITAMI  511)حصة اجتماعية من)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

Abdelkrim(BENAOUID))بتاآيخ)8) 

شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751397.

646I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE ACTIONNAIRE

 PRODUCTION

 INDUSTRIELLE FARINES

ANIMALES DU MAGHREB

إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE ACTIONNAIRE

 PRODUCTION INDUSTRIELLE

 FARINES ANIMALES DU

MAGHREB

(SAPIFA(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آأسمالها:311111,11 دآهم

مقرها االجتماعي: 75,شاآع 11 يناير 

الطابق 1 الشقة آقم 169 - الداآ 

البيضاء

آقم السجل التجاآي:3)6))3                               

القراآات االستثنائية) على  بناًء) (*

شتن8ر) ((9 بتاآيخ) الوحيد  للمساهم 

1)1)،)تقرآ:

الزيادة في آأسمال الشركة بما) (* (

قدآه)1.111.111.11)دآهم من رالل)

حصة) ((11.111( عشرة آالف) إنشاء)

جديدة نقًدا وتسوية الديون

بما) الشركة  آأسمال  تخفيض  (*

قدآه)1.311.111.11)دآهم

في) املتراكمة  الخسائر  عن 

والبالغة) ((119 ديسم8ر) (31

ثالثة) إلغاء) و  دآهم  (1.(57.557.17

بقيمة) حصة  ((13.111( ألف) عشر 

اسمية مائة))111))دآهم للحصة.

)*)تغيير البند آقم))7)من القانون)

األسا�ضي للشركة املتعلق برأس املال.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (*

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)3))أكتولر)1)1))تحت آقم)

.751391
قصد النشر و اإلعالن

647I

GRAO-PARA

GRAO-PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAO-PARA

 N 131 Immeuble 9, Residence

 Bassatine(I ، 12050، Temara

Maroc

GRAO-PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 131 

عماآة 9 إقامة البساتين 1  - 111)1 

تماآة اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131135

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

GRAO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PARA

مقهى،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرفة الشاي ومطعم..
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)131 

عماآة)9)إقامة البساتين)1  - 111)1 

تماآة اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة السايح):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: السكيري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) السايح  حمزة  السيد 

 1(151  97 آقم) ليراك  تجزئة 

الصخيرات اململكة املغرلية.
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السيد محمد السكيري عنوانه)ا))

إقامة البساتين) (31 عماآة) (18 الرقم)

تماآة) (1(111 ( الشعبي) مجموعة 

اململكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السايح  حمزة  السيد 

 1(151  97 آقم) ليراك  تجزئة 

الصخيرات اململكة املغرلية

السيد محمد السكيري عنوانه)ا))

إقامة البساتين) (31 عماآة) (18 الرقم)

تماآة) (1(111 ( الشعبي) مجموعة 

اململكة املغرلية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

1)1))تحت آقم)7)13.

648I

FLASH ECONOMIE

DOMAINE AL BASMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DOMAINE AL BASMA

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها: 100.000،00 دآهم

املقر اإلجتماعي .57 الطابق الثالت 

حي بوسيت تجزئة الحديقة عين 

السب . الداآالبيضاء        

القراآات) محاضر  بمقت�ضى 

لشركة) للشركاء) الجماعية 

املنعقد) (DOMAINE AL BASMA

فقد) (، ( ( ((118 أكتولر) فاتح  بتاآيخ 

تقرآ:

-الحل املسبق للشركة

عياد) ( السيد) تعيين  ( (-

صويلحكمصفي للشركة.

باملقر) التصفية  محل  تعيين  ( (-

البيضاء.) بالداآ  للشركة  االجتماعي 

57)الطابق الثالت حي بوسيت تجزئة)

الحديقة عين السب 

-إنهاء)مهام تسيير الشركة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآي باملحكمة التجاآية للشركة)

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ 

1)1)))))تحت عدد)751471. 
قصد النشر و اإلعالن

649I

AMGHAR MOHAMED

STE SOTRATOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE SOTRATOUT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سهب 

اليازغي آلاط الخير صفرو - 31111 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3151

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOTRATOUT

غرض الشركة بإيجاز):)-مقاول في)

اشغال مختلفة)

-مقاول في نقل البضائ )

-مفاوض.

عنوان املقر االجتماعي):)حي سهب)

 31111 (- اليازغي آلاط الخير صفرو)

صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.111 ( (: السيد فهد ات8ر)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

دواآ) عنوانه)ا)) ات8ر  فهد  السيد 
 31111 ( الزاوية عين تمكناي صفرو)

صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
دواآ) عنوانه)ا)) ات8ر  فهد  السيد 
 31111 ( الزاوية عين تمكناي صفرو)

صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو))بتاآيخ)7))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/17).

651I

AMGHAR MOHAMED

STE  ITTO CARAVAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

STE  ITTO(CARAVAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 53 
شاآع الحسن اليو�ضي صفرو  - 

31111 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
3147

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITTO CARAVAN

غرض الشركة بإيجاز):)-مقاول في)

نقل البضائ ).
آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( شاآع الحسن اليو�ضي صفرو) (53

31111)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد املصطفى مصباح)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مصباح)) املصطفى  السيد 
الحسن) شاآع  (5( آقم) عنوانه)ا))
صفرو)) (31111 صفرو) اليو�ضي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصباح)) املصطفى  السيد 
الحسن) شاآع  (5( آقم) عنوانه)ا))
صفرو)) (31111 ( صفرو) اليو�ضي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/13).

651I

MIMOFID SARL AU

NJAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

)4 حي مسروآ 1 تماآة ، 1)1)1، 

تماآة املغرب

NJAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 BLOC AH وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°5 AV(AL(KIFAH(CYM(RABAT -

11151 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

147117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.NJAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

 BLOC (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 AH N°5 AV AL KIFAH CYM

RABAT - 11151)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة رديجة لعبي�ضي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

لعبي�ضي) رديجة  السيدة 

الشفاء) اقامة  (13 قطاع) عنوانه)ا))

شقة)15)حي الرياض الرلاط)11111 

الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لعبي�ضي) رديجة  السيدة 

الشفاء) اقامة  (13 قطاع) عنوانه)ا))

شقة)15)حي الرياض الرلاط)11111 

الرلاط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم))495.

65(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE AMAL  PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) آقم 17 السماآة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
STE(AMAL  PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MASSERA(KHADRA(N° 24 ES
SEMARA - 72000 السماآة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1873
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تمت) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):
صالح) )ة)) السيد) تفويت 
31.111)حصة اجتماعية) اسماعيلي)
لفائدة)) حصة  (31.111 أصل) من 
السيد))ة))نصر الدين سهاآ بتاآيخ)19 

أكتولر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بتاآيخ) ( بالسماآة) االبتدائية 
أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/154.
653I

FUDICAIRE ISMAILI

AMAL PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) آقم 17 السماآة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
AMAL PRO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MASSERA(KHADRA(N° 24 ES
SEMARA - 72000 السماآة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1873

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)19)أكتولر)1)1))تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))سهاآ)

نصر الدين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالسماآة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))1)/154.

654I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MEDORAY TRAVAUX

ET SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) آقم 17 السماآة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE MEDORAY TRAVAUX ET

SERVICE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HAOUZA(N° 79 ES(SEMARA -

111)7 السماآة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1485

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):

صالح) )ة)) السيد) تفويت 

61.111)حصة اجتماعية) اسماعيلي)

لفائدة)) حصة  (61.111 أصل) من 

 19 اسماعيل باكي بتاآيخ) )ة)) السيد)

أكتولر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بتاآيخ) ( بالسماآة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/155.

655I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MEDORAY TRAVAUX

ET SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) آقم 17 السماآة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE MEDORAY TRAVAUX ET

SERVICE SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HAOUZA(N° 79 ES(SEMRA -

111)7 السماآة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1485

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)19)أكتولر)1)1))تم تعيين)

باكي) مسير جديد للشركة السيد)ة))

اسماعيل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالسماآة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/155.

656I

CAP MONDIAL COMPTA

LOUISIANA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER (

 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC

LOUISIANA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) يعقوب 

املنصوآ الطابق االول آقم 1 - 

91111 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119(43

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUISIANA TRANS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Le( transport( national( et

 international( routier( des

.marchandises

عنوان املقر االجتماعي):)))يعقوب)

 -  1 آقم) االول  الطابق  املنصوآ 

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد عبيد):))111)حصة)

بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

)السيد محمد عبيد):)111)بقيمة)

1.111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عبيد  محمد  السيد 

شاآع)9)أبريل حي املطاآ عماآة مسك)

الليل آقم)3 93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عبيد  محمد  السيد 

شاآع)9)أبريل حي املطاآ عماآة مسك)

الليل آقم)3 93111)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35141).

657I

SCOLAITRANS SARL AU

SCOLAITRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SCOLAITRANS SARL AU
حي الرياض آقم 841 سيدي قاسم ، 

16111، سيدي قاسم املغرب
SCOLAITRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الرياض آقم 841 - 16111 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(8599

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCOLAITRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين
النقل املدآ�ضي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (16111  -  841 الرياض آقم)

قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد أسامة بن حيدة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 1111 (: السيد أسامة بن حيدة)

بقيمة)111)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أسامة بن حيدة عنوانه)ا))
حي الرياض آقم)841 16111)سيدي)

قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بن حيدة عنوانه)ا))
حي الرياض آقم)841 16111)سيدي)

قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

شتن8ر)1)1))تحت آقم))39.

658I

HZ CONSULTING

سيتا فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HZ CONSULTING
 RES BAB LOUDAYA IMM
 F(APT(N°03 AZZOUZIA

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

سيتا فود شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة باب 
السعادة آقم 14 العزوزية مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.113333

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):
)ة))محمد اوجكال) تفويت السيد)
 161 حصة اجتماعية من أصل) (81
ابراهيم) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).
)ة))محمد اوجكال) تفويت السيد)
 161 حصة اجتماعية من أصل) (81
محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).
تفويت السيد))ة))احمد))اوجكال)
141)حصة اجتماعية من أصل)141 
ابراهيم) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))ابراهيم))اوجكال)

141)حصة اجتماعية من أصل)141 

ابراهيم) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))لحسن اوجكال)

141)حصة اجتماعية من أصل)141 

ابراهيم) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))امحمد اوجكال)

141)حصة اجتماعية من أصل)141 

محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).

تفويت السيد))ة))يوسف اوجكال)

141)حصة اجتماعية من أصل)141 

محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).

)ة))سعيد اوجكال) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (141

141)حصة لفائدة))السيد))ة))محمد)

اليوبي بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116691.

659I

UNIVERS COMPTA SARL AU

 STE ALWAFAE WA AL
IKHLASSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عماآة 16، زنقة أ، شاآع 

الجيش امللكي م.ج ، 51111، 

مكناس املغرب

 STE ALWAFAE WA AL IKHLASSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي متجر 
آقم 49، النعيم )، شاآع محمد 

السادس - 51171 مكناس  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.361(1
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الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم تغيير) ((119 31)دجن8ر) املؤآخ في)
نشاط الشركة من)»-)منعش عقاآي

-)التجاآة
-)مقاول في أشغال مختلفة

-)تجهيز األآا�ضي
-)نقل البضائ  لحساب الغير

بائ ) (-« إلى) (« البناء) مواد  بائ   (-
العقاقير بالتقسيط

-)نقل البضائ  لحساب الغير
-)بائ  مواد البناء)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم))356.
661I

UNIVERS COMPTA SARL AU

COMPTOIR MEKFIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عماآة 16، زنقة أ، شاآع 
الجيش امللكي م.ج ، 51111، 

مكناس املغرب
COMPTOIR MEKFIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 879، 
ديوآ جداد ، سيدي بابا  - 51141 

مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
51177

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIR MEKFIR

غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

األشغال املختلفة أو البناء

-)الكهرلاء)الصناعية

-)االستيراد والتصدير)
آقم) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

(- ( بابا) سيدي  (، جداد) ديوآ  (،879

51141)مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد الشرايبي هشام)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشرايبي هشام عنوانه)ا))
عروس) وجه  (4(15 آقم) (،85 زنقة)

51141)مكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرايبي هشام عنوانه)ا))
عروس) وجه  (4(15 آقم) (،85 زنقة)

51141)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3537.

661I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DATRANS LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 

صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب

DATRANS LOGISTIQUE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

احمد الرفاعي آقم 96 - 73111 

الدارلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.4549

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

1)1))تم تعيين) 5))شتن8ر) املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الدآهم دحمان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)946.

66(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK YOUNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 

صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب

DAK YOUNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي السالم 

بقعة آقم 1151 - 73111 الدارلة 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(683

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-بي  السمك بالجملة

-)نقل البضائ  لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)979.

663I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KARYM NEGOCE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 

صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب

KARYM NEGOCE SUD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي النهضة 

آقم 1)5 - 73111 الدارلة املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.15913

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استغالل) و  الفالحي  اإلنتاج 

األآا�ضي الفالحية..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)977.

664I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KARIM FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 

صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب

KARIM FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة آقم )1 شاآع اكادير مركز بير 

كندوز - )7411 اوسرد املغرب.
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تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.15157

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):

كريم) شعيب  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (411

411)حصة لفائدة))السيد))ة))اسماء)

املنصوآي بتاآيخ)1))أكتولر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)978.

665I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KARIM FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 

صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب

KARIM FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

النهضة آقم )1 شاآع اكادير مركز بير 

كندوز تجزئة النهضة آقم )1 شاآع 

اكادير مركز بير كندوز )7411 اوسرد 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.15157

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

واستغالل) الفالحي  االنتاج 

االآا�ضي الفالحية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)978.

666I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KARIM FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 
صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب
KARIM FRERES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة آقم )1 شاآع اكادير مركز بير 
كندوز تجزئة النهضة آقم )1 شاآع 
اكادير مركز بير كندوز )7411 اوسرد 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.15157

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)1))أكتولر)1)1))تم تعيين)
كريم) مسير جديد للشركة السيد)ة))

هشام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ ( الدهب) بوادي   االبتدائية 

 7))أكتولر)1)1))تحت آقم)978.

667I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUKOUSS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 
صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب
BOUKOUSS TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

14 آقم 58 - 73111 الدارلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16557

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUKOUSS TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرحمة)14)آقم)58 - 73111)الدارلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: بوكوس) طاآق  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوكوس  طاآق  السيد 

شاآع غزة آقم)9))حي املسيرة)81111 

اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوكوس  طاآق  السيد 

شاآع غزة آقم)9))حي املسيرة)81111 

اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)975.

668I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

LES VAGUES DE LAGUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 
صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب
LES VAGUES DE LAGUNE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 14 
ماآس آقم 16 - 73111 الدارلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16115
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VAGUES DE LAGUNE
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسيير فندق.
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
14)ماآس آقم)16 - 73111)الدارلة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد لحسن ملوك):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
((: ملوك) الزهراء) فاطمة  السيدة 
511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ملوك  لحسن  السيد 
املدنية) للوقاية  االقليمية  القيادة 

73111)الدارلة املغرب.
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ملوك) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا))حي السالم شاآع اسلي آقم)

1541 73111)الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ملوك) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا))حي السالم شاآع اسلي آقم)

1541 73111)الدارلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

شتن8ر)1)1))تحت آقم)678.

669I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 CLINIQUE LE GRAND
AGADIR  SARL
إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
  CLINIQUE LE GRAND AGADIR

SARL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 17 
عماآة 31 مجموعة إسالن الحي 
املحمدي أكادير - 81111 اكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.3(879

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)6))يونيو)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير التسمية االجتماعية للشركة
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تنقيح القانون األسا�ضي))للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) بند 
االجتماعية) التسمية  تغيير  مايلي:)
 CLINIQUE LE GRAND(للشركة من
 HÔPITAL ( الى:) (AGADIR SARL

    PRIVE D’AGADIR SARL

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تنقيح القانون األسا�ضي))للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية باكادير)

1)1))تحت آقم)96834.

671I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AHL BAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 

صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب

AHL BAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

فيال آقم 11 - 73111 الدارلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16559

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AHL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAR

واحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للضيافة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي االمل)

الدارلة) (73111  -  11 آقم) فيال 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد فال محمد فاضل):))
511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)
 511 ( (: سالكي) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد فال محمد فاضل)
آقم11  فيال  االمل  حي  عنوانه)ا))

73111)الدارلة املغرب.
السيدة عائشة سالكي عنوانه)ا))
الدارلة) (73111  11 حي االمل فيال)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فال محمد فاضل)
آقم11  فيال  االمل  حي  عنوانه)ا))

73111)الدارلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)976.
671I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

2WB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 
صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب
WB) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
العركوب آقم 11-4)77 شاآع 

العركوب آقم 4-11)77 73111 
الدارلة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.11813
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (31 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 111.111 آأسمالها) مبلغ  ( ((WB
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
4)77-11)شاآع) شاآع العركوب آقم)

 73111  11-77(4 آقم) العركوب 
:)لم تحقق) الدارلة املغرب نتيجة ل)

الغرض من انشائها).
شاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 73111  -  11-77(4 آقم) العركوب 

الدارلة املغرب.)
و عين:

و) بنكران  ( هدى) السيد)ة))
 16 زنقة ابيدجان شقة) (6 عنوانه)ا))
)ة)) الرلاط املغرب كمصفي) (11111

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)867.

67(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SUD CYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 
صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب
SUD CYCLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 
العيون حي املسيرة ) - 73111 

الدارلة املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.6(47

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)1)1))تقرآ حل)
SUD CYCLE)شركة ذات املسؤولية)
 111.111 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
شاآع العيون حي املسيرة)) - 73111 
تحقق) للم  نتيجة  املغرب  الدارلة 

الغرض من إنشائها.
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و عين:
السيد)ة))عبد السالم))الخطيب و)
زنقة وادي) (1( حي املسيرة) عنوانه)ا))
الدارلة املغرب) (73111  11 زيز آقم)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شاآع) وفي  ((1(1 أكتولر) (19 بتاآيخ)
 73111  -  ( املسيرة) حي  العيون 

الدارلة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)969.

673I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

2N.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاآع العركوب آقم 4-11)77 
صندوق ال8ريد آقم 146، 73111، 

الدارلة املغرب
N.L) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
الشيخ ماء العينين آقم 118 حي 

املسيرة 14 - 73111 الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
16549

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.(N.L(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) (118 آقم) العينين  ماء) الشيخ 
املسيرة)14 - 73111)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد نوآ الدين لفالوي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لفالوي) الدين  نوآ  السيد 
د) عماآة  اكيوض  تجزئة  عنوانه)ا))
مراكش) (41111 السماللية) ((( آقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لفالوي) الدين  نوآ  السيد 
د) عماآة  اكيوض  تجزئة  عنوانه)ا))
مراكش) (41111 السماللية) ((( آقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)971.

674I

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET GROS

OEUVRES AU MAROC

 TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION ET GROS

ŒUVRES AU MAROC
SARL.AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET GROS OEUVRES AU MAROC
 Avenue(Prince(Moulay(Abdellah
 Residence(Taoufik(N 24 Etage
 3 Apt(N 11 ، 90000، Tanger

Maroc
 Travaux(de(Construction(et(Gros

  Œuvres(au(Maroc(SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع األمير 

موالي عبد هللا, اقامة توفيق آقم 

4) , طابق 3, شقة آقم 11 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119195

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Travaux(de(Construction(et(Gros

. Œuvres(au(Maroc(SARL.AU

بي ) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)

مواد ومستلزمات األعمال اإلنشائية.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

توفيق) اقامة  األمير موالي عبد هللا,)
 -  11 آقم) شقة  (,3 طابق) (, ((4 آقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد يونس التمسماني)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

التمسماني)) يونس  السيد 

دآب) السويقة  حي  عنوانه)ا))

الكبير) القصر  (7 آقم) السلفادوآ 

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التمسماني)) يونس  السيد 

دآب) السويقة  حي  عنوانه)ا))

الكبير) القصر  (7 آقم) السلفادوآ 

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)8)57.

676I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

OMLIL PIECES AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

OMLIL PIECES AUTOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : أمال 3 
زنقة 19 آقم 111 سيدي ال8رنو�ضي 

- 1611) الداآ البيضاء املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.37(313

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

شركة) (OMLIL PIECES AUTOS

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي أمال)3)زنقة)19)آقم)

111)سيدي ال8رنو�ضي)-)1611))الداآ)

البيضاء)املغرب نتيجة لعدم تحقيق)

تأسست) أجله  من  الذي  الهدف 

الحل) بموجبه  تقرآ  وقد  (، الشركة)

السجل) على  التشطيب  و  النهائي 

التجاآي للشركة و ت8رئة السيد عمر)

مصفي) بصفته  مهامه  من  باسو 

للشركة)..

و عين:

باسو و عنوانه)ا)) ( السيد)ة))عمر)
سيدي) (111 آقم) (19 زنقة) (13 أمل)

البيضاء) الداآ  ((1611 ل8رنو�ضي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 3 وفي أمال) ((1(1 أكتولر) (15 بتاآيخ)
زنقة)19)آقم)111)سيدي ال8رنو�ضي)-)

1611))الداآ البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)75)751.

677I

ZOHASI SAHARA

JOUIDA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شاآع مزواآ، حي الفتح، 

العيون، 71111، العيون املغرب

JOUIDA CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1)9 

بلوك و تجزئة الوحدة - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33533

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JOUIDA CAR

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)1)9 

 71111 (- الوحدة) تجزئة  و  بلوك 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كرماط اسماعيل):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اسماعيل) كرماط  السيد 
تجزئة) و  بلوك  (9(1 آقم) عنوانه)ا))

الوحدة)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كرماط جويدة عنوانه)ا))
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (9(1 آقم)

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)19)أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/495).

678I

FLASH ECONOMIE

YASIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 YASIZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آأسمالها: 111.111 دآهم ,يحكمها 

القانون 96-5

مقرها اإلجتماعي 65) ،شاآع 

الزآقطوني،الطابق 9 آقم )9 -  

الداآ البيضاء

 RC:311471,

TP:35696714,IF:15191549

الغير) العام  الجم   بمقت�ضى 

املؤآخ) الوحيد  للشريك  العادي 

بتاآيخ)15)أكتولر)1)1))تم:

-حل شركة

االبوآكي) ياسين  السيد  -تعيين 

شقة) (71 عماآة) القاطن بحي الوفاء)

11)-)املحمدية))كمصفي))للشركة.

 (65 ب) التصفية  مقر  حدد  (
،شاآع الزآقطوني،الطابق)9)آقم))9 

-))الداآ البيضاء-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75191

679I

notaire(driss(chbihi(elouahoudi

ELIFYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

notaire(driss(chbihi(elouahoudi
 Rue(azlial(étagte 1  97

 appartement 2 casablanca،
20000، casablanca(maroc
ELIFYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 Bureau  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 8 Résidence 7 Rami(Rue(Sebta

 ETG 2 casablanca  20320
casablanca  Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
475435

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELIFYA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Vente( achat( de( matériaux( de

. construction
 Bureau((:(عنوان املقر االجتماعي
 8( Résidence( 7( Rami( Rue( Sebta
 ETG( 2( casablanca( ( 20320

.casablanca((Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
  HAMZA BOUZOUBAA(السيد
دآهم) (11.111 حصة بقيمة) (:  111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  HAMZA BOUZOUBAA(السيد
 N°(62(Bd(Abdeltif( Ben عنوانه)ا))
 Kaddour(Res(Rio(ETG(1(Appt(2
 Qu( Racine( 29003( casablanca

.Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  HAMZA BOUZOUBAA(السيد
 N°(62(Bd(Abdeltif( Ben عنوانه)ا))
 Kaddour(Res(Rio(ETG(1(Appt(2
 Qu( Racine( 29003( Casablanca

maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)749377.

681I

OJ CONSEIL

DORMAKABA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

OJ CONSEIL
 Angle(Avenue(Zerktouni ,197
 et(Rue(Chellah, B 19, 7ème

 Etage - CASABLANCA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

DORMAKABA MAROC  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
  Peace(Cottage, St(Mary›s,

 Stroud,Brownshill  GL6 8SW
.Gloucestershire(Royaume-Uni

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(93315
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 يناير) (16 املؤآخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
كمسير) (BEWICK( Stephen,( Alfred

آرر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)1)1))تحت آقم)734189.

68(I
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FLASH ECONOMIE

SHAMALOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SHAMALOV
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد
آأسمالها:111.111)دآهم

زنقة) ((( (: اإلجتماعي) مقرها  (
األرشيدي بوآكون)-)الداآ البيضاء)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)
  399665

قفل التصفية
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ بتاآيخ) (SHAMALOV لشركة)

31)غشت)1)1))قرآ ما يلي:
املوافقة على تقرير املصفي)-

تأكيد التصفية النهائية للشركة)-
نهائية ملصفي) و  كاملة  ذمة  إبراء)
الشركة السيدة السعدية حشادي)-
التشطيب من السجل التجاآي-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)161)75
683I

FLASH ECONOMIE

SOWTHMANE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOWTHMANE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
آأسمالها:11.111 دآهم

مقرها اإلجتماعي:39 شاآع اللة 
الياقوت الطابق 5 الشقة د-

 الداآ البيضاء 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

357115
قفل التصفية

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
 SOWTHMANE NEGOCE ( لشركة)
قرآ ((1(1 غشت) (31  املؤآخ بتاآيخ)

)ما يلي:

املوافقة على تقرير املصفي)-
تأكيد التصفية النهائية للشركة)-

ذمة كاملة و نهائية ملصفي) إبراء) (
الشركة السيد سعيد بنصالح-

التشطيب من السجل التجاآي-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)163)75.

685I

STE ANGLE DE GESTION SARL

CALI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاآع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني آقم 6 اقامة باآيس- أ 
تطوان ، 93111، تطوان املغرب
CALI SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
الغنمية االحباس آقم 137 تطوان  - 

93111 تطوان  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(7769

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CALI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SERVICES
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التكوين و الصحافة).
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الغنمية االحباس آقم)137)تطوان))-)

93111)تطوان))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( ايدوبهة) ياسر  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 1111 (: ( ايدوبهة) ياسر  السيد  (
بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( ايدوبهة) ياسر  السيد 
 137 آقم) االحباس  الغنمية  شاآع 

تطوان))93111)تطوان))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ايدوبهة) ياسر  السيد 
 137 آقم) االحباس  الغنمية  شاآع 

تطوان))93111)تطوان))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)14)أكتولر)

1)1))تحت آقم)4743.

687I

FIDA

LMKM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LMKM »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 
شاآع الزآقطوني الطابق التاني 

الشقة آقم 6 الداآالبيضاء 1111) 
الداآالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.381597
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)
األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرآ 
القانون:)) مقتضيات  م   للشركة 

تحيين قانون االسا�ضي للشركة.

:)السيد علي بنمنصوآ و) الشركاء)

السيد عمر بنمنصوآ)

املسير):)منذآ بنمنصوآ

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751935.

688I

ste(cofiguer(sarl

STE JALALFICH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE JALALFICH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى »محمد 6« تجزئة الفاللي حي 

النكد جرسيف . - 35111 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1(1/1913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JALALFICH SARL AU

-بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسماك))البحرية بالجملة.

املكيفات) واصالح  تركيب  (-

الهوائية والثالجات).
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-اشغال مختلفة واشغال البناء)..
امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسمى)»محمد)6«)تجزئة الفاللي حي)
35111)جرسيف) (- (. النكد جرسيف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: بوزآدة) جالل  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( بوزآدة) جالل  السيد 
 35111 ( النكد) حي  الفاللي  تجزئة 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوزآدة  جالل  السيد 
 35111 ( النكد) حي  الفاللي  تجزئة 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ))1)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/919.

689I

FIDUORGA

ZYAYDA AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca(MAROC

ZYAYDA AUTO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

سيغتيك الرقم 1 مكتب 6 شاآع 
الجيش امللكي - - بن سليمان  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
64(1

 14 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ZYAYDA AUTO
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو)،
الخفيفة) املركبات  وشراء) بي   (-

والثقيلة.
-)صيانة وإصالح ابالت

-)تأجير املركبات وابليات.
العمليات) جمي   (، عام) وبشكل 
والصناعية) والتجاآية  اللوجستية 
واملالية املرتبطة بشكل مباشر أو غير)
مباشر بال�ضيء)املذكوآ أعاله)،)أو التي)
من املحتمل أن تعزز تنفيذه وتطويره.
فيال) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 
شاآع) (6 مكتب) (1 الرقم) سيغتيك 
الجيش امللكي)-)-)بن سليمان))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: ( السيد عزيز البدآاوي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد عزيز البدآاوي)
زنقة والد جراآ محج والد) (14 الرقم)

سعيد السوي�ضي)-)الرلاط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد عزيز البدآاوي)
زنقة والد جراآ محج والد) (14 الرقم)

سعيد السوي�ضي)-)الرلاط))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( سليمان) ب8ن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)356.

691I

LA VIE COMPTABLE

AUTO LAVAGE HAJ RAISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA VIE COMPTABLE

ال8ركة ج ه 7 عماآة )9 الشقة ) حي 

الحسني الداآ البيضاء ، 11)1)، 

CASABLANCA MAROC

 AUTO LAVAGE HAJ RAISS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ))1 

تجزئة حافظ الخير سيدي معروف 

الداآ البيضاء - 1111) الداآ 

البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.445191

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 AUTO LAVAGE الوحيد) الشريك 

HAJ RAISS))مبلغ آأسمالها)111.111 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

سيدي) الخير  حافظ  تجزئة  (1((

 (1111 (- البيضاء) الداآ  معروف 

الداآ البيضاء)املغرب نتيجة ل):)نهاية)

نشاط الشركة.

 1(( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة حافظ الخير سيدي معروف)

الداآ البيضاء)-)1111))الداآ البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) آايس  ( سميرة) السيد)ة))

الخير) تجزئة حافظ  (1(( عنوانه)ا))

 (111 سيدي معروف الداآ البيضاء)

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الداآ 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751431.

691I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 INSTITUT DE HAUTES

ETUDES DE GESTION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE ANGLE DE GESTION SARL

شاآع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني آقم 6 اقامة باآيس- أ 

تطوان ، 93111، تطوان املغرب

 INSTITUT DE HAUTES ETUDES

DE GESTION PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : كراج 

اما طريق طنجة كم 4.5 تطوان - 

93111 تطوان مغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.9363

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

114))تقرآ حل) 18)شتن8ر) املؤآخ في)

 INSTITUT DE HAUTES ETUDES

ذات) شركة  (DE GESTION PRIVE

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111

اإلجتماعي كراج اما طريق طنجة كم)

تطوان مغرب) (93111 (- تطوان) (4.5

العمل السباب) مزاولة  لعدم  نتيجة 

مالية.

و عين:

و) السدآاوي  ( ( هدى) السيد)ة))

السدآاوي) فال  كابونيكرو  عنوانه)ا))

املغرب) تطوان  (93151 مرتيل)

كمصفي))ة))للشركة.

و) الحاج  ( عدنان) السيد)ة))

 114 آقم) آلاط  شاآع  عنوانه)ا))

)ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93111

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاآيخ)18)شتن8ر)114))وفي كراج اما)
طريق طنجة كم)4.5)تطوان)-)93111 

تطوان مغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)13)أكتولر)

114))تحت آقم)11)).

69(I

CSN MAROC

بالستر اربيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

بالستر اآليب  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل بدواآ 
ايت بيه تمزوزت سيدي عبد هللا 
غيات ايت اوآير - 41131 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117759

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)بالستر) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

اآليب).
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او البناء
اعمال الدهان
اعمال الجبس

إداآة عمليات الخدمة
)التجاآة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بيه تمزوزت سيدي عبد) ايت  بدواآ 
 41131 (- اوآير) ايت  غيات  هللا 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد اآليب عبد املجيد):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
املجيد) عبد  اآليب  السيد 
دواآ ايت بن ابيه تمزوزت) عنوانه)ا))
اوآير) ايت  غيات  هللا  عبد  سيدي 

الحوز)41131)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد) عبد  اآليب  السيد 
دواآ ايت بن ابيه تمزوزت) عنوانه)ا))
اوآير) ايت  غيات  هللا  عبد  سيدي 

الحوز)41131)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116781.

693I

GLORY CALL CENTER

GLORY CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLORY CALL CENTER
6) شاآع مرس السلطان شقة 
3 الطابق االول ، 1111)، الداآ 

البيضاء املغرب
GLORY CALL CENTER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 
االول CASABLANCA 20000 الداآ 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4784(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLORY CALL CENTER

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتعلقة بالتسويق ع8ر الهاتف

التسويق الرقمي

تنظيم التظاهرات املهنية.

6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الطابق) (3 شقة) السلطان  مرس 

CASABLANCA (1111)الداآ) االول)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 81 ( (: السيد جباج8ري ماآسيال)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

((: السيد جساند جان فليب يابي)

1))حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ماآسيال) جباج8ري  السيد 

1)جاجنوا ساحل) عنوانه)ا))جاجنوا)

العاج.

يابي) فليب  جان  جساند  السيد 
شقة) زنقة الهرم ط3) (37 عنوانه)ا))

الداآ) ((1111 بيلفدير) (1 الهرم) (6

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ماآسيال) جباج8ري  السيد 

1)جاجنوا ساحل) عنوانه)ا))جاجنوا)

العاج

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)613)75.

694I

EXPERT FIDUCIAIRE

SAFAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SAFAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 171 

آقم 64 جمياة 5 قرية الجماعة - 

51)1) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(18111

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 111.111 آأسمالها) مبلغ  ( (SAFAB

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)

171)آقم)64)جمياة)5)قرية الجماعة)

- 51)1))الداآ البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)عدم االشتغال.

و حدد مقر التصفية ب زنقة)171 

(- الجماعة) قرية  (5 جمياة) (64 آقم)

51)1))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))يونس))اكلي و عنوانه)ا))

طريق) (( آقم) (5 زنقة) الفتح  تجزئة 

املغرب) الداآ البيضاء) ((1((1 ازموآ)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
قرية) (5 جمياة) (64 آقم) (171 زنقة) (:

الجماعة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)351)75.

695I
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ml(congestfin

PROSAV INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin
 guernaoui(mokhtar(place
 marechal 3 etg(bureau(N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca(maroc
PROSAV INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7 

زنقة  احمد توكي الطابق الثاني الداآ 
البيضاء الداآ البيضاء 1111) الداآ 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
478479

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROSAV INDUSTRIE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
استيراد،بي  وشراء)ابالت الصناعية)

و تركيبها.
 7 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة))احمد توكي الطابق الثاني الداآ)
البيضاء)الداآ البيضاء)1111))الداآ)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: السيد هشام دحماني)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) دحماني  السيد هشام 

زنقة القرويين حي بوكراع بركان) ((8

63311)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دحماني  السيد هشام 

زنقة القرويين حي بوكراع بركان) ((8

63311)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)641)75.

696I

EXPERT FIDUCIAIRE

HIGH TECH SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

HIGH TECH SYSTEME شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : )3) 

تجزءة االمان ج8)ب الطابق 

السفلي آقم 1 عين السب  - 11)15 

الداآ البيضاء املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.1417(1

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)14)أكتولر)1)1))تقرآ حل)

HIGH TECH SYSTEME)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 111.111 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 (3( دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

تجزءة االمان ج8)ب الطابق السفلي)

الداآ) (15(11 (- السب ) عين  (1 آقم)

البيضاء)املغرب نتيجة لحل الشركة.

و عين:
و) غربي  ( مصطفى) السيد)ة))
4)آقم) عنوانه)ا))تجزىة السالم زنقة)
45)عين السب )51)15)الداآ البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 (3( وفي) ((1(1 أكتولر) (14 بتاآيخ)
تجزءة االمان ج8)ب الطابق السفلي)
الداآ) (15(11 (- السب ) عين  (1 آقم)

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)383)75.
697I

notaire(driss(chbihi(elouahoudi

JD STEEL CONSULTING 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

notaire(driss(chbihi(elouahoudi
 Rue(azlial(étagte 1  97

 appartement 2 casablanca،
20000، casablanca(maroc

 JD(STEEL(consulting شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Zone وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Industrielle(SUD(OUEST(LOT

 INDUSTRIEL(N°28 bureau(ETG
1  28800 Mohammedia  Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(4(73

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((119 ماي) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JD( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STEEL(consulting

 Conseil (: غرض الشركة بإيجاز)
. de(gestion

 Zone (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 Industrielle( SUD( OUEST( LOT
 INDUSTRIEL( N°28( bureau( ETG
.1((28800(Mohammedia((Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 Monsieur( Desmaretz السيد)
Julien,(René,(Fernard(:((100)حصة)

بقيمة)11.111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Monsieur( Desmaretz السيد)
عنوانه)ا)) (Julien,( René,( Fernard
 France,(65(Rue(de(Valmy(59280
 Armentières(59280(Armentières

.France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Monsieur( Desmaretz السيد)
عنوانه)ا)) (Julien,( René,( Fernard
 France,(65(Rue(de(Valmy(59280
 Armentières(59280(Armentières

,France
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

شتن8ر)119))تحت آقم)1458.
698I

MOUFIDCO

ER. ES DAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149

،ETAGE(N° 103 ، 20000
 الداآ البيضاء املغرب

ER. ES(DAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي بلوك ب آقم 9)3 حي 

الحسني برشيد - )1)6)  برشيد 
املغرب



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15776

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
14185

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ER. ES(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DAR
أعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء
مقاول في البناء)القيام بأشغال

متعددة و مختلفة لها صلة بمجال
البناء.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السفلي بلوك ب آقم)9)3)حي الحسني)

برشيد)-))1)6)))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: آضوان) الوآكي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: ( محمد املسعيد) ( السيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الوآكي آضوان  السيد 
الساملية))1)زنقة)31)عماآة))1)شقة)
الداآ) ((1111 ( البيضاء) الداآ  ( (1(

البيضاء)))املغرب.
السيد))محمد املسعيد))عنوانه)ا))
  34 آقم) (1(7 حي موالي عبد هللا ز)
الداآ البيضاء))1111))الداآ البيضاء))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الوآكي آضوان  السيد 
الساملية))1)زنقة)31)عماآة))1)شقة)
الداآ) ((1111 ( البيضاء) الداآ  ( (1(

البيضاء)))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية ب8رشيد)

1)1))تحت آقم)1143.

699I

F.B.A.K GESTION SARL

 GREEN TECH CONSULTING

 ET TRAVAUX  G.T.C.T SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شاآع بئر انزآان اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 GREEN TECH CONSULTING

 ET(TRAVAUX  G.T.C.T(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BIR ANZARANE RESIDENCE

CHAIBI(APPT 1 - 43150 ابن جرير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(415

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GREEN TECH CONSULTING ET

.TRAVAUX  G.T.C.T SARL AU

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات التقنية.

لتكوينات املهنية و االستشاآة.
 BD BIR (: عنوان املقر االجتماعي)
 ANZARANE RESIDENCE CHAIBI

APPT 1 - 43151)ابن جرير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: اعماآة) ساآة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اعماآة  ساآة  السيدة 
 BD BIR ANZARANE RESIDENCE
ابن جرير) (CHAIBI APPT 1 43151

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اعماآة  ساآة  السيدة 
 BD BIR ANZARANE RESIDENCE
ابن جرير) (CHAIBI APPT 1 43151

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)181.

711I

الناظوآ للحسابات

L’ISLAISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظوآ للحسابات
شاآع االمير سيدي محمد الحي 
االداآي سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني آقم 5 ، 111)6، 

الناظوآ املغرب

L’ISLAISE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
البستان شاآع جميرة آقم )9 
الناظوآ 111)6 الناظوآ املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1873

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’ISLAISE
غرض الشركة بإيجاز):)-)مطعم

كحولية) الغير  املشرولات  بي   (-
وجمي  انواع املاكوالت

-)بي  الحلويات بالتقسيط.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البستان شاآع جميرة آقم))9)الناظوآ)

111)6)الناظوآ املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 31.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 THEAUDIERE LOIC السيد)
حصة) (MARIE RAFAEL :  153

بقيمة)111)دآهم للحصة).
 KELLNER MELANIE السيدة)
 111 حصة بقيمة) (ELIANE :  147

دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 THEAUDIERE LOIC السيد)
 A BD عنوانه)ا)) (MARIE RAFAEL
 DE  L’ESPLANADE ((  38111

.GRENOBLE FRANCE
 KELLNER MELANIE السيدة)
القدس) شاآع  (7 عنوانه)ا)) (ELIANE
حي العلويين عماآة)15 111)1)تماآة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 THEAUDIERE LOIC السيد)
 A  (( عنوانه)ا)) (MARIE RAFAEL
 BD DE L’ESPLANADE 38111

GRENOBLE FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3443.
711I
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فنادق مهد سالم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

)مهد السالم فنادق

الشريك الوحيد

برأسمال 361.454.411 دآهم

مقرها االجتماعي بالداآ البيضاء 

159 شاآع الحسن)
آقم السجل التجاآي  3513)

آقم التعريف الضريبي 1149174
آقم الشركة املشترك 

11167445(111141
زيادة آأس املال

الوحيد) الشريك  من  بقراآ  (/1

فنادق) لشركة  ((1(1 غشت) (13 في)

مهد السالم بموجب القانون املغربي)

برأسمال قدآه)361.454.411)دآهم،)

يق  مكتبها الرئي�ضي في الداآالبيضاء)،)

159)شاآع الحسن الثاني)،تقرآ:
*)زيادة آأس مال الشركة بمقداآ)

 1( ماليين) وثمانية  وثمانمائة  ملياآ 

من) ليرتف   دآهم  ((111  111  818
مليون) وستين  وواحد  ثالثمائة 

ألف) رمسين  و  وأآبعة  وأآبعمائة 

وأآبعمائة))361 454 411))دآهم إلى)
ملياآان ومائة وتسعة وستون مليون)

ألف) ورمسون  وأآبعة  وأآبعمائة 

دآهم) ((411  454  169  (( وأآبعمائة)
مليون) عشر  ثمانية  بإصداآ  ذلك  و 

وثمانين ألف حصة كلها مكتتبة)))18 

181 111)))بقيمة مائة)111)دآهم لكل)

منها)،))و لقد تم دف  مبلغ ملياآ وثالثة)

 (1.153.111.111( مليون) ورمسين 

دآهم))على الحصص املكتتبة

املتبقي) املبلغ  دف   وسيتم  (*

مبلغ) ( املكتتبة) الحصص  من 
مليون) ورمسين  ورمسة  سبعمائة 

755.111.111)دآهم)،)وفق الشروط)

والنظام) ( ( القانون) عليها  ينص  التي 

األسا�ضي للشركة

*)تعديل املادتين)7)و)8)من النظام)

األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (/(
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
 (1(1 اكتولر) (16 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)18)751 

71(I

MOUFIDCO

SAM DIAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149
ETAGE(N° 103 ، 20000، الداآ 

البيضاء املغرب
SAM DIAG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 45 
عبدالقادآ مفتكر  الطابق الثاني 
الشقة 4 - 1111)  الداآ البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
465415

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DIAG
ميكانيكي) (: غرض الشركة بإيجاز)

السياآات
)اصالح الدآجات الناآية.

 45 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) الطابق  ( مفتكر) عبدالقادآ 
البيضاء) الداآ  ( ((1111  -  4 الشقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد معاد سبيل):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معاد سبيل عنوانه)ا))))حي)
عين الشق)) (9( آقم) (6 الشريفة زنقة)

111)))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاد سبيل عنوانه)ا))))حي)
عين الشق)) (9( آقم) (6 الشريفة زنقة)

111)))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)1)1))تحت آقم)31)739.

713I

ISDM CONSULTING

STE POLO FRESCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE POLO FRESCO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 كلم 

غرب طريق السماآة جماعة بوكراع 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

336(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POLO FRESCO SARL AU
تجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن.
كلم) (3( (: عنوان املقر االجتماعي)
غرب طريق السماآة جماعة بوكراع)

العيون)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: ( السيد الناجم الجماني)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الناجم الجماني عنوانه)ا))

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الناجم الجماني عنوانه)ا))

العيون)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/599).
714I

ORSIA FINANCE. 

بياز توهامي شركاء
شركة املساهمة

استمراآ نشاط الشركة

بياز وتوهامي شركاء
شركة مساهمة 

الرأس مال االجتماعي: 11)1813 
دآهم

مقرها اإلجتماعي الداآ البيضاءآقم 
44 تقاط  شاآع النسوآ وشاآع ابن 

أبي وقاس
آقم السجل التجاآي : 9513))

آقم التعريف الضريبي :47553)41
111181831111156  آقم 

التعريف املوحد للشركة
استمراآية الشركة
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الغير) العام  الجم   بمقت�ضى 
شتن8ر) (15 بتاآيخ) املنعقد  العادي 
بياز) شركة  مساهمي  اتخذ  ((1(1
مساهمة) شركة  شركاء،) وتوهامي 
11,11)1813)دآهم) ( ذات الرأسمال)
مقرها) االجتماعي  مقرها  والكائن 
 44 البيضاءآقم) الداآ  اإلجتماعي 
تقاط  شاآع النسوآ وشاآع ابن أبي)

وقاس قد:
الحظ الجم  العام أن الوض ) (*
وتوهامي شركاء) بياز  الصافي لشركة 
بسبب الخسائر املذكوآة) قد أصبح،)
في البيانات املوجزة،)أقل من آب  آأس)
مال الشركة وقرآوا،)على الرغم من)

هذا الوض ،)مواصلة الشركة
ووفًقا) األول،) للقراآ  (

ً
نتيجة (*

أقر الجم  العام) لألحكام القانونية،)
بالتزام الشركاء)بتسوية وض  الشركة)
املطلولة) القانونية  الفترة  رالل 
حقوق) تكوين  إعادة  يتم  لم  إذا  (،
املساهمين رالل هذه الفترة بطريقة)
تؤدي إلى بحيث يصبح الوض  الصافي)

)لرب  آأس املال
ً
على األقل مساويا

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
اكتولر1)1)  (16 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)15)1)7

715I

ISDM CONSULTING

STE ASB DEV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE ASB DEV SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
بحر مر�ضى آقم 34 العيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1435

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  ((117 أبريل) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASB DEV SARL AU

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املناطق) ,تطوير  العقاآية) املشاآي  

الصناعية و اللوجستية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 71111 34)العيون)-) بحر مر�ضى آقم)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

بردليل) السالك  احمد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بردليل) السالك  احمد  السيد 

العيون) (71111 العيون) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بردليل) السالك  احمد  السيد 

العيون) (71111 العيون) عنوانه)ا))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بتاآيخ) ( بالعيون) االبتدائية 

117))تحت آقم)781/17.

716I

FLASH ECONOMIE

NOUR LINA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MCA CONSULTING
5,شاآع عبد اللطيف بن قدوآ -الداآ 

البيضاء     
 NOUR LINA INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

آأسمالها:111.111,11 دآهم
مقرها اإلجتماعي: الداآ 

البيضاء،14/16 حي املسرة-عين 
الشق   

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة 
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
قرآ) ((1(1 يوليوز) (14 املؤآخ بتاآيخ)

ما يلي:
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
من الداآ البيضاء،16/14)حي املسرة-
عين الشق إلى الداآ البيضاء،)9،زنقة)

ابن كثير)-معاآيف)-
»املقر) (4 الفصل) تعديل 
األسا�ضي) النظام  من  اإلجتماعي«)

للشركة)-)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)39))75
717I

FLASH ECONOMIE

Ste WED ALAMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Ste WED ALAMINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
بهت آقم 47،حي رط الرملة 11  - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

335(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WED ALAMINE

األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الكهرلاء,السباكة,املباني) العقاآية,)

السكنية والصناعية.

زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)

 -   11 47،حي رط الرملة) بهت آقم)

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: بلقاسم) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلقاسم  أحمد  السيد 

 15 آقم) البهجة  زنقة  القدس  حي 

71111))العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلقاسم  أحمد  السيد 

 15 آقم) البهجة  زنقة  القدس  حي 

71111))العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)1))أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/3)5).

718I
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fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

MORECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca(maroc

MORECO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3 زنقة 

آيت أوآير ، شاآع موالي يوسف ، 

حي بوآكون -  1141)  الداآ البيضاء  

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(95755

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)1))شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»آقم)3)زنقة آيت أوآير)،)شاآع موالي)

يوسف)،)حي بوآكون)-))1141)))الداآ)

إلى)»عماآة داآ بن) املغرب«) ( البيضاء)

علي)3،)الطابق األول)،)مكتب)1)ب)،)

شاآع محمد الخامس)،)حد السوالم)

- )641)))))برشيد)))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية ب8رشيد)

1)1))تحت آقم)1411.

719I

FIDU.ECO

BOUCHERIE CADIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.ECO

171 شاآع فاس اقامة نسرين 

الطابق االول آقم 6 طنجة ، 

91111، طنجة املغرب

BOUCHERIE CADIZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 171 
شاآع فاس اقامة نسرين الطابق 

االول آقم 6 طنجة - 91111 طنجة 
املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.9(899
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تقرآ) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BOUCHERIE ذات الشريك الوحيد)
 111.111 آأسمالها) مبلغ  ( (CADIZ
 171 دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
الطابق) نسرين  اقامة  فاس  شاآع 
91111)طنجة) (- 6)طنجة) االول آقم)

املغرب نتيجة ل):)عدم العمل.
 171 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) نسرين  اقامة  فاس  شاآع 
 91111 طنجة املغرب) (6 االول آقم)

طنجة املغرب.)
و عين:

و) الطاهري  ( علي) السيد)ة))
قاديس) (1111 اسبانيا) عنوانه)ا))

اسبانيا كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 171 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
الطابق) نسرين  اقامة  فاس  شاآع 

االول آقم)6)طنجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35159).
711I

HIDA SERVICE TAROUDANT

TRP2 NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

TRP2 NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بام بلوك 1 آيت اعزة  - 83111 

تاآودانت املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.4711

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):
عبدالرحيم) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (151 بوهنيني)
)ة))) السيد) ( 511)حصة لفائدة) أصل)
أكتولر) (19 بتاآيخ) بوهنيني  محمد 

.(1(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بتاآودانت))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم))143.
711I

expert(comptable

POST7
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc
POST7 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عبد 

الخالق طوآيس - آقم 1) - ط ) - 
آقم 14  - 111)6 الناظوآ املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POST7
مقاول) (- ( (: غرض الشركة بإيجاز)

الخدمات و املعلومات.
السينمائية) األفالم  إنتاج  (-

والفيديو وال8رامج التلفزيونية.

-)اتصاالت و دعاية..

عبد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  ( ط) (- ((1 آقم) (- الخالق طوآيس)

آقم)14  - 111)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آشيد نيبو عنوانه)ا))شاآع)

الحسن األول آقم)115)ط)3  111)6 

الناظوآ املغرب.

عنوانه)ا)) مدني  صفاء) السيدة 

قطاع)8)بلوك اوه آقم)6)شاآع محمد)

الرلاط) (11111 اليزيدي حي الرياض)

املغرب.

السيدة رديجة عفيفي))عنوانه)ا))

شاآع الحسن األول آقم)115  111)6 

الناظوآ))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد آشيد نيبو عنوانه)ا))شاآع)

الحسن األول آقم)115)ط)3  111)6 

الناظوآ))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)3485.

71(I

FICODEF

MOUNIR-CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

املغرب

MOUNIR-CLIM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

)7 تجرئة أمين، كلم 6 - 51111  

مكناس  املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.451(7
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
1)1))تم تعيين) 14)شتن8ر) املؤآخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

حرفان جهان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)1)1)/3383.

713I

STE SKY AFFAIRES(شركة سكاي افير

 STE OMNIUM FER AINAQI
شركة امنيوم الحديد عناقي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

 STE SKY شركة سكاي افير
AFFAIRES

ملتقى شاآع محمد الخامس و شاآع 
الحسن الثاني اقامة عثمان الطابق 
الثاني آقم 6 بني مالل، 3111)، بني 

مالل املغرب
 STE OMNIUM FER AINAQI

شركة امنيوم الحديد عناقي شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية طريق مراكش كيلومتر 7 
بني مالل 3111) بني مالل املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1759
العام) الجم   بمقت�ضى 
أكتولر) (19 في) املؤآخ  اإلستثنائي 
الشركة) آأسمال  آف   تم  ((1(1
دآهم«) (7.(51.111« قدآه) بمبلغ 
إلى) دآهم«) (5.111.111« من) أي 
((: طريق) عن  دآهم«) (1(.(51.111«
أآلاح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصداآ في آأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))73.

714I

ETABLISSEMENT GHAITI

 EXPRESSE LMODNE
EXTINCTEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شاآع العركوب آقم 11 ، 73111، 

الدارلة املغرب
 EXPRESSE LMODNE

EXTINCTEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني شاآع غرناطة آقم 1377 - 
73111 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
16535

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EXPRESSE LMODNE  :

.EXTINCTEUR
إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ولي  قنينات طفايات الحريق.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  1377 الحسني شاآع غرناطة آقم)

73111)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: املودن) الحسن  السيد 
دآهم) (111.111,11 بقيمة) حصة 

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املودن عنوانه)ا)) ( السيد الحسن)
تاآودانت) (83111 اولوز) اندا  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املودن  الحسن  السيد 
تاآودانت) (83111 اولوز) اندا  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/961.

715I

FUDICAIRE ISMAILI

 CAP QUALITI
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) آقم 17 السماآة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
 CAP QUALITI INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 11 بلوك د الرقم 149 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(4681

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((118 يونيو) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUALITI INVESTISSEMENT
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الوكالة)11)بلوك د الرقم)149)العيون)

- 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: النعمة) شيبة  السيد 

حصة بقيمة)11)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شيبة النعمة عنوانه)ا))حي)

 71151 العماآات دون آقم طرفاية)

طرفاية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شيبة النعمة عنوانه)ا))حي)

 71151 العماآات دون آقم طرفاية)

طرفاية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (18 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

118))تحت آقم)-.

716I

DWELLING

ITPROCESSES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DWELLING

 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT

 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC

ITPROCESSES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شاآع 

يوسف ابن تاشفين اقامة الشاطئ 

الطبق ) الشقة آقم 3 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119193



15781 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITPROCESSES
ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات.
شاآع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الشاطئ) اقامة  تاشفين  ابن  يوسف 
 91111  -  3 آقم) الشقة  (( الطبق)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)111)سنة).
 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد أولبا آيكاآداس):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد ساتكوسكاس ميندوكاس):))
51)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
آيكاآداس عنوانه)ا)) أولبا  السيد 

ليتوانيا))11341)ليتوانيا ليتوانيا.
ميندوكاس) ساتكوسكاس  السيد 
ليتوانيا) (11341 ( ليتوانيا) عنوانه)ا))

ليتوانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ميندوكاس) ساتكوسكاس  السيد 
ليتوانيا) (11341 ( ليتوانيا) عنوانه)ا))

ليتوانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاآية بطنجة))بتاآيخ)-)تحت آقم)-.
717I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 EDDIE TRAIDING
COMPAGNY ETC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

 EDDIE TRAIDING COMPAGNY

ETC شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة أ 

الدوآ السادس مكتب آقم 43 باآك 

سنترال املحمدية - 8811) املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6365

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EDDIE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAIDING COMPAGNY ETC

تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس

أصناف) جمي   وتجاآة  إنتاج 

النسيج الطبيعي أو التركيبي)،)وشراء)

وجمي  األدوات) (، ولي  جمي  ابالت)

املتعلقة بصناعة املالبس

للمالبس) الصناعي  التصني  

واملالبس الدارلية من مواد نسجية)

أو) (
ً
محليا منتجة  ومستلزمات 

مستوآدة)؛

على) والدولية  الوطنية  التجاآة 

جمي  املنتجات.

عماآة أ) (: عنوان املقر االجتماعي)

باآك) (43 الدوآ السادس مكتب آقم)

سنترال املحمدية)-)8811))املحمدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد القادآ شداد):))1.111 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد القادآ شداد عنوانه)ا))
شقة) (B املبنى) (GH( اللويزية) آياض 
 (8111 املحمدية) يخلف  بني  (5

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادآ شداد عنوانه)ا))
شقة) (B املبنى) (GH( اللويزية) آياض 
 (8111 املحمدية) يخلف  بني  (5

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1347.
718I

DWELLING

ITLITHUANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT
 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC
ITLITHUANIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شاآع 
يوسف ابن تاشفين اقامة الشاطئ 

الطبق ) الشقة آقم 3 اقامة 
الشاطئ 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

119191
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITLITHUANIA

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات.

شاآع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

الشاطئ) اقامة  تاشفين  ابن  يوسف 

الطبق)))الشقة آقم)3)اقامة الشاطئ)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)111)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد أولبا آيكاآداس):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد ساتكوسكاس ميندوكاس):))

51)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

آيكاآداس عنوانه)ا)) أولبا  السيد 

ليتوانيا))11341)ليتوانيا ليتوانيا.

ميندوكاس) ساتكوسكاس  السيد 

ليتوانيا) (11341 ( ليتوانيا) عنوانه)ا))

ليتوانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

آيكاآداس عنوانه)ا)) أولبا  السيد 

ليتوانيا)11341)ليتوانيا ليتوانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بطنجة))بتاآيخ)-)تحت آقم)-.

719I

Audimi

PAINSPECIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

 PAINSPECIAUX



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15782

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

طاآق بن زياد، اقامة الخيزوآان 

4 ،تجزئة 3،عماآة أ، محل آقم ) 

،تماآة - 111)1 تماآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131151

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAINSPECIAUX

غرض الشركة بإيجاز):)-)محلبة)،)

مخ8زة،)وممون حفالت.

املعامالت) جمي   (، أعم) بشكل  (-

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجاآية 

املتعلقة بشكل) العقاآية  أو  املنقولة 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكوآة)

أعاله)،)أو التي يحتمل أن تعزز اإلنجاز)

و التنمية..

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 4 الخيزوآان) اقامة  زياد،) بن  طاآق 

،تجزئة)3،عماآة أ،)محل آقم)))،تماآة)

- 111)1)تماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سليمة كدا):))991)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد سمير البوآقادي السعداني)

:  11)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سليمة كدا عنوانه)ا)))1 

عماآة دولل في،)اقامة ال8ركة،)املجم )

السكني الغرفة)،شاآع الحسن االول،)

تماآة)111)1)تماآة املغرب.

السيد سمير البوآقادي السعداني)

الشطر) ال8ركة،) اقامة  عنوانه)ا))

تماآة)) (،1( الشقة) العماآة و،) االول،)

111)1)تماآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سليمة كدا عنوانه)ا)))1 

عماآة دولل في،)اقامة ال8ركة،)املجم )

السكني الغرفة)،شاآع الحسن االول،)

تماآة)111)1)تماآة املغرب

السيد سمير البوآقادي السعداني)

الشطر) ال8ركة،) اقامة  عنوانه)ا))

تماآة)) (،1( الشقة) العماآة و،) االول،)

111)1)تماآة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بتماآة) االبتدائية 

1)1))تحت آقم))7)4.

7(1I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

Pescaria SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

Pescaria(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 IMM وعنوان مقرها اإلجتماعي

 GH-A, 6ème(étage(Bureau(n°43,

 central(Parc-  Mohammedia

 Casablanca 28810

MOHAMMEDIA املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(5441

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) (18 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 OTHMAN AL((تفويت السيد))ة

HARRAK 161)حصة اجتماعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111 أصل)

18)شتن8ر) )ة)))محمد))عيوش بتاآيخ)

.(1(1

 GASPAR )ة)) السيد) تفويت 

 BORGES RIBEIRO PAULO

من) اجتماعية  حصة  (JOSE 171

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111 أصل)

18)شتن8ر) )ة)))محمد))عيوش بتاآيخ)

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1366.

7(1I

SAVOIR EXPERT

CAROMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

CAROMEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1 حي 

املسيرة أمل آقم 15 ح ي م الرلاط - 

11111 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

146817

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAROMEL

غرض الشركة بإيجاز):)صباغة و)

اصالح هياكل السياآات.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)1)حي)
15)ح ي م الرلاط)-) املسيرة أمل آقم)

11111)الرلاط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: نادية) الخوميري  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 411 ( (: ( السيد ملياني عبدالقادآ)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 411 ( (: فيصل) الغازي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الخوميري نادية عنوانه)ا))
)1)الطابق األول) حي الحديقة عماآة)

آقم)14 93151)مرتيل املغرب.
عبدالقادآ)) ملياني  السيد 
 1( عماآة) الحديقة  حي  عنوانه)ا))
14 93151)مرتيل) الطابق األول آقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) فيصل  الغازي  السيد 
)1)الطابق األول) حي الحديقة عماآة)

آقم)14 93151)مرتيل مرتيل.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الخوميري نادية عنوانه)ا))
)1)الطابق األول) حي الحديقة عماآة)

آقم)14 93151)مرتيل مرتيل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (16 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)4638.

7((I

AUDIT CONSULTING PARTNER

PHONEO
إعالن متعدد القراآات

PHONEO« SARL «
,شاآع انفا الداآالبيضاء 43: املقر 

االجتماعي 
إعالن متعدد القراآات

العام) الجم   بمقت�ضى  (I-  
االستثنائي املؤآخ في بتاآيخ)7))دجن8ر)

117))تم اتخاذ القراآات التالية):
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ينص) الذي  ( (1 آقم) قراآ  (•

على مايلي:)املصادقة على بي  السيد)

حصة) (4761 ل) ل8رث  آيني  ميشيل 

 14/16/(117 بتاآيخ) اجتماعية 

لفائدة) للواحدة  دآهم  (111 قيمتها)

 FINACCESS HOLDING شركة)

 SARL

تعديل))) ( ( تم) ( ( لذلك) ( ( وتبعا)

األسا�ضي))) ( ( النظام) ( ( مقتضيات)

التالية):

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 ( بتاآيخ) بالداآ البيضاء) التجاآية 

أبريل)118))تحت آقم))31186.   

لإلشعاآ

7(3I

CADES SARL

OHNO CONSULTING
إعالن متعدد القراآات

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OHNO CONSULTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 شاآع 

الزآقطوني ط 1 آقم 3 - - الداآ 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير أمين حازب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الصيغة القانونية للشركة

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

التسيير

بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)7518..

7(4I

CADES SARL

EMY JOLIE OIL SHOP
إعالن متعدد القراآات

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EMY JOLIE OIL SHOP »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 شاآع 

الزآقطوني ط 1 آقم 3 - 1114) 

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)11)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-)تعديل غرض الشركة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

 SHOPPING(تغيير اسم الشركة إلى(-

TIME

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

غرض الشركة

بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

اسم الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751817.

7(5I

LA VIE COMPTABLE

SOSMAJED
إعالن متعدد القراآات

LA VIE COMPTABLE

ال8ركة ج ه 7 عماآة )9 الشقة ) حي 

الحسني الداآ البيضاء ، 11)1)، 

CASABLANCA MAROC

SOSMAJED »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 115 

تجزئة بدآ شقة آقم 1 عين السب  - 

51)1) الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.41(357

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)31)غشت)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

آف  آأسمال الشركة

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

مايلي:)املصادقة على مالئمة القانون)

األسا�ضي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

عين) (1 آقم) شقة  بدآ  تجزئة  (115

السب  الى تجزئة كميلية آقم31)عين)

السب  الداآ البيضاء

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

آف  آأسمال الشركة من)5.111.111 

عن) دآهم  (15.111.111 الى) دآهم 

الحساب) م   مقاصة  اجراء) طريق 

الجاآي دائني الشركاء)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)747654.

7(6I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

تيب و بروفيل
إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

تيب و بروفيل »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 75 

شاآع الحزام الكبير الداآ البيضاء - 

1111) الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.31695

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)31)شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إستمراآية نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إستمراآية نشاط الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751831.

7(7I

CADES SARL

HELPIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HELPIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 

الزآقطوني ط 1 آقم 4 - 1114) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477161
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HELPIX

إداآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أو) الصناعية  أو  التجاآية  العمليات 

الزآاعية الخاصة بالخدمة املدنية أو)

العسكرية))مقاول).

46)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 (1114  -  4 آقم) (1 ط) الزآقطوني 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 5.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((5 ( (: السيد كمال لهاللي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (5 ( (: التكموتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لهاللي  كمال  السيد 
  1( 3)آ) زنقة تقي الدين ع زينب ا ط)

11)1))الداآ البيضاء)املغرب.

السيد محمد التكموتي عنوانه)ا))

5)ش)))ماآس ا هند ط)4)آ)4 11)1) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لهاللي  كمال  السيد 
  1( 3)آ) زنقة تقي الدين ع زينب ا ط)

11)1))الداآ البيضاء)املغرب

السيد محمد التكموتي عنوانه)ا))

5)ش)))ماآس ا هند ط)4)آ)4 11)1) 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

7(8I

GFC SUPERVISEUR

BRK SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GFC SUPERVISEUR
 N°17 RUE(MAGELLAN(APT13 ،.
20110، CASABLANCA(MAROC

BRK SYSTEMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39), الحي 
الصناعي  الجنوب الغربي - 8811) 

املحمدية املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.17777

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)17)ف8راير)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»39),)الحي الصناعي))الجنوب الغربي)
إلى) املغرب«) املحمدية  ((8811  -
»89,الحي الصناعي))الجنوب الغربي)-)

8811))املحمدية))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)1113.

7(9I

JALKHIR

جالخير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

JALKHIR
 LOT(MARBOUHA(RUE 31

 NUM 7 AIN(CHOCK ، 20180،
CASABLANCA MAROC

جالخير شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 
:تجزئةمرلوحة زنقة 31آقم 7 عين 
شق الداآ البيضاء - 1471) الداآ 

البيضاء  املغرب.
تغيير نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.418153

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((1(1 شتن8ر) ((9 املؤآخ في)
نشاط الشركة من)»إستراد و تصدير)
املواد الغدائية«)إلى)»منعش))عقاآي«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)315)75.
731I

CORPORATE AUDIT GROUP

MAGHLY SARL D’A.U
إعالن متعدد القراآات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شاآع عبد املومن، الطابق 
الخامس، آقم )) ، 1111)، 

casablanca(maroc
MAGHLY SARL D’A.U »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

شاآع موالي يوسف و شاآع أنفا - 
1111) الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.151619
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1.:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر الشركة من حي بامليي،)زنقة)
كويا،))آقم)3،)الداآ البيضاء)إلى زاوية)
أنفا،) شاآع  و  يوسف  موالي  شاآع 

الداآ البيضاء)
قراآ آقم)).:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:4 آقم) بند 
من القانون) )املقر االجتماعي)) مايلي:)

األسا�ضي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)551)75.
731I

berrak(fidu(management

F&N STRATEGY & STUDIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

berrak(fidu(management

 boulevard(pasteur, 3ème ,41

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

 F&N(STRATEGY & STUDIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شاآع 

ولي العهد مركز إنريا الطابق السفلي 
آقم Tanger 90000 13 طنجة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

99(45

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((119 يونيو) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 F&N (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STRATEGY(&(STUDIES

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات و التكوين للشركات.

 183 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) إنريا  مركز  العهد  ولي  شاآع 

 Tanger( 90000  13 آقم) السفلي 

طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

البقالي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 111 حصة بقيمة) (511 ( (: بوطليحة)

دآهم للحصة).

 511 ( (: السيدة نوآالعربي البقالي)

حصة بقيمة)511)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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البقالي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
القصيبي) حي  عنوانه)ا)) بوطليحة 
طنجة)) (91111  (3 آقم) ب  زنقة 

املغرب).
البقالي) نوآالعربي  السيد 
 C (8(عنوانه)ا))شاآع ايزابيل د فالوا

8111))مدآيد اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البقالي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
بوطليحة عنوانه)ا))حي القصيبي زنقة)

ب آقم)3) 91111)طنجة))املغرب)
البقالي) نوآالعربي  السيدة 
 C (8(عنوانه)ا))شاآع ايزابيل د فالوا

8111))مدآيد اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

119))تحت آقم)43)5)).

73(I

CADES SARL

 MOONGLADE
PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 MOONGLADE PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 
الزآقطوني ط 1 آقم 4 - 1114) 

الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
477169

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOONGLADE PRODUCTION
منتج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
،)كل من ألف أو) األفالم السينمائية)
الكوادآ) يجند  (، سيناآيوهات) ألف 

الفنية الالزمة لإلنتاج.
46)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 (1114  -  4 آقم) (1 ط) الزآقطوني 

الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 311.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
3.111)حصة) ( (: السيد طه رالد)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
لوت) عنوانه)ا)) رالد  السيد طه 
سينا))) ابن  بد  (16 فيال) جينا  ماآي 
معاآف)11)1))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لوت) عنوانه)ا)) رالد  السيد طه 
سينا))) ابن  بد  (16 فيال) جينا  ماآي 
معاآف)11)1))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.
733I

AUDEC EXPERTISE

MY BODY FIRST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,((3
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
MY BODY FIRST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مر�ضى سلطان الطابق األول شقة 

3  الداآالبيضاء املغرب - 1116)  

الداآالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.459493

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)6))غشت)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) سلطان  مر�ضى  شاآع  ((6«

املغرب) الداآالبيضاء) ( (3 األول شقة)

املغرب«) الداآالبيضاء) ( ((1116  -
فلوآي) فال  مونتين  زنقة  ((9« إلى)

الداآالبيضاء)-)1391)))الداآالبيضاء))

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم))44)75.

734I

FIDUORGA

 THE INTERNATIONAL
 SPORTS AND CONGRESS

CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca(MAROC

 The(International(Sports(and

Congress(Center شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

سيغتيك الرقم 11 مكتب 15 شاآع 

الجيش امللكي - -  بن سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6419

 14 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 The( International( Sports( and

.Congress(Center

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو)،

املراكز) وتشغيل  ولناء) تصميم  (-

املؤتمرات) وقاعات  الرياضية 

والفنادق

-)االقامة والفنادق

-)الترويج الريا�ضي

-)الترويج السياحي

-)ترويج وكاالت األسفاآ

العمليات) جمي   (، عامة) ولصفة 

والصناعية) والتجاآية  اللوجستية 

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  واملالية 

(، أعاله) املذكوآ  بال�ضيء) مباشر  غير 

أو التي من املحتمل أن تعزز تنفيذه)

وتطويره..

فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع) (15 مكتب) (11 سيغتيك الرقم)

الجيش امللكي)-)-))بن سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

 11.111 ( (: ( السيد عزيز البدآاوي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد عزيز البدآاوي)
زنقة والد جراآ محج والد) (14 الرقم)

سعيد السوي�ضي)-)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) ( السيد عزيز البدآاوي)
زنقة والد جراآ محج والد) (14 الرقم)

سعيد السوي�ضي)-)الرلاط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( سليمان) ب8ن  االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)355.
735I

INFO AL MOUHASSIB

CIMENT FER   HASNAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB
5 شاآع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول آقم 3 ، 93111، تطوان 
املغرب

CIMENT(FER   HASNAOUI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 17 ك 
كنديسة السفلى الفنيدق - )9311 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(79(1
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CIMENT FER   HASNAOUI
و) بي   (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصني  مواد البناء
-)انجاز االشغال العامة للبناء

-)نقل البضائ 
زنقة) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 
(- الفنيدق) السفلى  كنديسة  ك  (17

)9311)الفنيدق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111.))دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى الحسناوي عزيز)

دآهم) (111 حصة بقيمة) (11.111   :
للحصة).

 6.111 ( (: السيد آضوان النجمي)
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

الدبدي) السالم  عبد  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (4.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى الحسناوي عزيز)
تجزئة موالي آشيد شاآع) عنوانه)ا))
الفنيدق) (9311(  16 آقم) طهران 

املغرب.
السيد آضوان النجمي عنوانه)ا))
حي آاس لوطا شاآع محمد السادس)
الفنيدق) (9311(  4 آقم) د  زنقة 

املغرب.
الدبدي) السالم  عبد  السيد 
تجزئة موالي آشيد شاآع) عنوانه)ا))
الفنيدق) (9311(  15 الخرطوم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الحسناوي عزيز)
تجزئة موالي آشيد شاآع) عنوانه)ا))
الفنيدق) (9311(  16 آقم) طهران 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)5187.
736I

socomif(sarl

STE AGENCE CO3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عماآة 35 شقة 

آقم ) ، 14115، القنيطرة املغرب
STE AGENCE CO3 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

شاآع محمد العموآي و زنقة سبتة 
املكتب آقم 9) العماآة آياد السالم 

6) القنيطرة - 14111 القنيطرة 
املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.48349
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) 11)شتن8ر) املؤآخ في)
ذات) شركة  (STE AGENCE CO3
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ آأسمالها)11.111)دآهم)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شاآع)
محمد العموآي و زنقة سبتة املكتب)
 (6 السالم) آياد  العماآة  ((9 آقم)
14111)القنيطرة املغرب) (- القنيطرة)

نتيجة للصعولات مادية.
و عين:

السيد)ة))نبيل))دنواج و عنوانه)ا))
 1( آقم) ساكنية  (11 آقم) افاق 
املغرب) القنيطرة  (14111 القنيطرة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زاوية) وفي  ((1(1 شتن8ر) (11 بتاآيخ)
شاآع محمد العموآي و زنقة سبتة)
العماآة آياد السالم) ((9 املكتب آقم)
القنيطرة) (14111 (- القنيطرة) ((6

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ))1)نون8ر)

1)1))تحت آقم)79868.
737I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة تافياللت ملحقة)

وآزازات

  SOCIETE WAHA BTP      
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة 
تافياللت ملحقة وآزازات

شاآع موالي آشيد عماآة دادس 
الطابق االول وآزازات، 45111، 

وآزازات املغرب
  SOCIETE(WAHA(BTP  SARL      

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز بني  

زولي  - ))479 زاكوآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
3337

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(((((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE WAHA BTP  SARL
البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)
*)حفر االباآاو التنقيب بااللة).

:)مركز بني)) عنوان املقر االجتماعي)
زولي))-)))479)زاكوآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيد عبد اللطيف تلخضرت)
511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)
السيد عبد املطالب اجليل)):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
تلخضرت)) اللطيف  عبد  السيد 
 479(( ( زولي) ( بني) مركز  عنوانه)ا))

زاكوآة املغرب.
اجليل)) املطالب  عبد  السيد 
 479(( ( زولي) ( بني) مركز  عنوانه)ا))

زاكوآة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
تلخضرت)) اللطيف  عبد  السيد 
 479(( ( زولي) ( بني) مركز  عنوانه)ا))

زاكوآة املغرب
اجليل)) املطالب  عبد  السيد 
 479(( ( زولي) ( بني) مركز  عنوانه)ا))

زاكوآة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بزاكوآة))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)-.
738I
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STE DOMICILE CONSEIL

 STE TAYEBI ALI MED ZAK
S.A.R.L

إعالن متعدد القراآات

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE TAYEBI ALI MED ZAK

S.A.R.L »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 
81.تجزئة الوحدة جرسيف - 

35111 جرسيف املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.1133

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)1))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
الذي ينص على) قراآ آقم األول:)

مايلي:)استقالة مسير
الذي ينص على) قراآ آقم الثاني:)

مايلي:)بي 511حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1( آقم) بند 

مايلي:)املسير وصالحياته
بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

بي  وتحويل حصص
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/914.

739I

CADES SARL

BOA WOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BOA WOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 

الزآقطوني ط 1 آقم 4 - 1114) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي :  

 477163

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BOA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WOOD

نجاآ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)مقاول).

46)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 (1114  -  4 آقم) (1 ط) الزآقطوني 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 ( (: السيد حاتم صالح الدين)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) صالح  حاتم  السيد 
لوازيز)) طابوآ  زنقة  ((1 عنوانه)ا))

1111))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) صالح  حاتم  السيد 
لوازيز)) طابوآ  زنقة  ((1 عنوانه)ا))

1111))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)1)1))تحت آقم)-.

741I

TQG FIDUCIAIRE

B.K.N MINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
آقم 1111 بن تاشفين ازلي ، 

41151، مراكش املغرب
B.K.N MINE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بن تاشفين 

آقم 1111 ازلي مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1178(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.K.N (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MINE
البحث و) (: غرض الشركة بإيجاز)

التنقيب عن املعادن.
بن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مراكش) ازلي  (1111 آقم) تاشفين 

41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 411.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
الدين) نوآ  الحسين  السيد 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.341   :

للحصة).
 1.331 ( (: كرو) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 1.331 ( (: السيد محمد بومنجل)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
(: الدين) نوآ  الحسين  السيد  (

1.341)بقيمة)111)دآهم.
 1.331 (: كرو) ابراهيم  السيد 

بقيمة)111)دآهم.

 1.331 (: بومنجل) محمد  السيد 

بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) نوآ  الحسين  السيد 

  1111 عنوانه)ا))حي بن تاشفين آقم)

41111)مراكش املغرب.

السيد ابراهيم كرو عنوانه)ا))دواآ)

اكديم نخرطان ايت الفر�ضي))45811 

تنغير املغرب.

السيد محمد بومنجل عنوانه)ا))

 3( آقم) االمام  دآب  العرب  حي 

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) نوآ  الحسين  السيد 

  1111 عنوانه)ا))حي بن تاشفين آقم)

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116851.

741I

AM CONSULTING

 DEVELOPPEMENT
 PARTENARIAT

COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 DEVELOPPEMENT

 PARTENARIAT

COMMUNICATION    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 3، 

عماآة د، إقامة مونيك، نهج األمير 

موالي عبد هللا، هرهوآة - 141)1 

تماآة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.94437
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بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)17)ف8راير)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

مونيك،) إقامة  د،) عماآة  (،3 »شقة)

نهج األمير موالي عبد هللا،)هرهوآة)-)

(،( »شقة) إلى) تماآة املغرب«) (1(141

أكدال،) إقامة ابن سينا،) (،18 عماآة)

- 11181))الرلاط)))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

1)1))تحت آقم)118189.

74(I

AMDE

MHAREZ IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MHAREZ IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،آقم ))،النخيل،الداآالبيظاء  

املغرب الداآالبيظاء 1341) 

الداآالبيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476585

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MHAREZ IMMO

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

اإليجاآ،تأجير) العقاآي،إداآة 

العقاآات.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (،3 شهرزاد) سمية،اقامة 

))،النخيل،الداآالبيظاء)) 5،آقم)

 (1341 الداآالبيظاء) املغرب 

الداآالبيظاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سعاد مزيان)):))11))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (81 ( (: السيدة ايمان هكو)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (81 ( (: هكو) منال  السيدة 

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 111 ( (: بنسليمان) السيدة ساآة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 111 ( (: السويطي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (151 ( (: السيد سمير قداآ)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (51 ( (: قداآ) السيد اسماء)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عبد السالم الزهيري):))11) 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

حصة) (41 ( (: السيد محمد هكو)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( مزيان) السيدة سعاد 

فرنسا)1111))فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)) هكو  ايمان  السيدة 

مراكش)1111))مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) هكو  منال  السيدة 

مراكش)1111))مراكش املغرب.

السيدة ساآة بنسليمان عنوانه)ا))

اسفي)1111))اسفي املغرب.

السيد حسن السويطي عنوانه)ا))

اسفي)1111))اسفي املغرب.

عنوانه)ا)) قداآ  سمير  السيد 

بلجيكا)1111))بلجيكا بلجيكا.

عنوانه)ا)) قداآ  اسماء) السيد 

بركان)1111))بركان املغرب.

الزهيري) السالم  عبد  السيد 

بلجيكا) ((1111 بلجيكا) عنوانه)ا))

بلجيكا.

عنوانه)ا)) هكو  محمد  السيد 

مراكش)1111))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن السويطي عنوانه)ا))

اسفي)1111))اسفي املغرب

عنوانه)ا)) قداآ  سمير  السيد 

بلجيكا)1111))بلجيكا بلجيكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

743I

easy(compta

كابتيفس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

easy(compta

 RES(KOUTOUBIA(IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY(NASSIM،

20520، CASABLANCA(maroc

كابتيفس  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النسيم 

إقامة الكتبية مكازه3-) شاآع 11 - - 

1191)  الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

477495

 31 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كابتيفس).
غرض الشركة بإيجاز):)•)تصفيف)

الشعر للرجال
•)الجماليات

واليدين) الوجه  استرراء) (•
والقدمين للرجال

بالحالةالفسيولوجية) اإلهتمام  (•
للرجال.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكازه)-3  الكتبية  إقامة  النسيم 
الداآ البيضاء) ( ((1191  -  -  11 شاآع)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: بوعبيد) حاتم  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 1111 (: بوعبيد) حاتم  السيد  (

بقيمة)111)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حاتم بوعبيد عنوانه)ا))حي)
6)آقم) إقامة الكتبية عماآة) ( النسيم)

15 1191)))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حاتم بوعبيد عنوانه)ا))حي)
6)آقم) إقامة الكتبية عماآة) ( النسيم)

15 1191)))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))75146.

744I

RIM FINANCIAL

انتليفكس سيستيم         
INTELIFEX SYSTEMS

إعالن متعدد القراآات

RIM FINANCIAL
387 شاآع محمد الخامس الطابق 
5 آقم 14 ، 1111)، الداآ البيضاء 

املغرب
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 INTELIFEX         انتليفكس سيستيم

SYSTEMS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع امام 

ليث  بنو سعد  محل آقم 68 حي 

القدس ال8رنو�ضي  - 1671) الداآ 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(3(373

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)8))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)بي )5111)حصة من فئة)111 

طرف) من  الواحدة  للحصة  ( دآهم)

السيد ياسين اعبوش))4751)حصة))

 (51( اعبوش) ابتسام  والسيدة 

حصة))الى الشركة ابا كابيتال))

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

محمد) ( جديد) مسير  شريك  تسمية 

الى جانب السيد ياسين) ( ابن عودة)

اعبوش لفترة غير محددة)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الراسمال االجتماعي)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات)

على) ينص  الذي  (:1( آقم) بند 

مايلي:)تفويت الحصص

على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 

مايلي:)تسمية املسير)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)587)75.

745I

REAL OFFICE SARL

NF TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
NF TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5، شاآع 
يوسف بن تاشفين، آقم 3 طنجة 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
119(73

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائ .
5،)شاآع) (: عنوان املقر االجتماعي)
طنجة) (3 آقم) تاشفين،) بن  يوسف 

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111 ( (: السيد عبد هللا الفحافح)

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الفحافح) هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي بني سعيد بوعمر كزناية)

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الفحافح) هللا  عبد  السيد 

عنوانه)ا))حي بني سعيد بوعمر كزناية)

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35173).

746I

AM CONSULTING

YOUR BTP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

YOUR BTP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة )، 

عماآة د، إقامة مونيك، نهج األمير 

موالي عبد هللا، هرهوآة - 141)1 

تماآة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.47(85

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في)16)ماآس)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

مونيك،) إقامة  د،) عماآة  (،( »شقة)

نهج األمير موالي عبد هللا،)هرهوآة)-)

(،( »شقة) إلى) تماآة املغرب«) (1(141

أكدال،) إقامة ابن سينا،) (،18 عماآة)

- 11181)الرلاط))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

1)1))تحت آقم)118188.

748I

AM CONSULTING

SERVICE 4 LIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

SERVICE 4 LIFE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 3، 

عماآة د، إقامة مونيك، نهج األمير 

موالي عبد هللا، هرهوآة،  - 141)1 

تماآة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.86835

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم تعيين) ((1(1 يونيو) ((3 املؤآخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

فاطمة الزهراء)علمي و السيد يوسف)

وعناية كمسير آرر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

1)1))تحت آقم)118153.

751I

إئتمانيات الدآيوش

LARACHENO TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدآيوش

شاآع عالل بن عبد هللا آقم 48 ص 

ب )68، 111)9، العرائش املغرب

 LARACHENO TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

حبوس آقم 9) - 111)9 العرائش  

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
5619

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LARACHENO TRANSPORT
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT DU PERSONNEL
:)زنقة ابن) عنوان املقر االجتماعي)
العرائش)) (9(111  -  (9 حبوس آقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العربي السريسر عنوانه)ا))
 9(111  (9 آقم) حبوس  ابن  زنقة 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي السريسر عنوانه)ا))
 9(111  (9 آقم) حبوس  ابن  زنقة 

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)857.
75(I

QUALIMAINT SARL AU

KINEOS FATHI ALAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue(Lalla(Amina,

 Bureaux(les(IRIS(Bureau1

 CHAMP(DE(COURE(N° 15, Rue

 Lalla(Amina, Bureaux(les(IRIS

 Bureau1 CHAMP(DE(COURE،

30000، FES(MAROC

KINEOS FATHI ALAMI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

ابولكر زني8ر اقامة ملعب الخيل 

اقامة آقم 1 ملعب الخيل فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

49149

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((116 يناير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KINEOS FATHI ALAMI

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العافية

منتج  صحي

شاآع) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

ابولكر زني8ر اقامة ملعب الخيل اقامة)
 31111 (- ملعب الخيل فاس) (1 آقم)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة لطيفة الفتحي):))49)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد سعيد تبيطاس):))51)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

 49 (: الفتحي) لطيفة  السيدة  (

بقيمة)111)دآهم.

السيد سعيد تبيطاس):)51)بقيمة)

111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لطيفة الفتحي عنوانه)ا))
 7 آقم) الكنديين  نزهة حي  اال  شاآع 

املضيق)93111)املضيق املغرب.
السيدة سعيد تبيطاس عنوانه)ا))
 7 الحي الكندي شاآع لال نزهة آقم)

املضيق)93111)املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة الفتحي عنوانه)ا))
 7 آقم) الكنديين  نزهة حي  اال  شاآع 

املضيق)93111)املضيق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماآس) (17 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

116))تحت آقم)-.
754I

UNION BEST SOLUTIONS

AKMA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

AKMA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ بال 

فرقة لواثة الويدان البوآ مراكش - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117591

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AKMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)بي  وشراء)

االقمشة.

دواآ بال) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- فرقة لواثة الويدان البوآ مراكش)

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

رودآاجي) العالي  عبد  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

(: رودآاجي) العالي  عبد  السيد  (

1111)بقيمة)111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

رودآاجي) العالي  عبد  السيد 

آقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش) (41111 املحاميد) (19(9

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رودآاجي) العالي  عبد  السيد 

آقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش) (41111 املحاميد) (19(9

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116668.

756I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 YASHA & PARTNERS
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

  YASHA & PARTNERS(GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  إقامة  
العزيزية, شاآع اململكة  العرلية 

السعودية , الطابق الثالث  آقم  1)  
- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
116989

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YASHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. &(PARTNERS(GROUP
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الرئي�ضي من الشركة هو في املغرب أو)
في الخاآج بشكل مباشر أو غير مباشر))
النقل) في  مفوض  وكيل  (، (TIR
لوجستيك ا) (، الجوي البحري ال8ري)

واملشاآي ))الصناعية
وشحن) العام  البحري  الوكيل 

واستئجاآ السفن والخ8رة البحرية
-)استيراد وتصدير)-)تجاآة

أشغال عمومية
العمليات) جمي   عامة  بصفة 
و) ( الصناعية) املالية,) التجاآية,)
مباشرة) بصفة  تتعلق  التي  العقاآية 
أي) أو  أعاله  إليها  املشاآ  باملواضي  
موضوع مشابه له أو يمكنه املساهمة)
في النمو تحت أي نوع لحساب الشركة)
الخاصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
إقامة)) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرلية) ( اململكة) شاآع  العزيزية,)
  (1 ( ,)الطابق الثالث))آقم) السعودية)

- 91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111 ( (: ( حفيظي) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين))حفيظي))عنوانه)ا))
 (5 آقم) ( ((6 )عماآة) ( إقامة السعادة)
حي املحمدي))81111)اكادير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا)) السيد ياسين حفيظي)
إقامة السعادة)))عماآة)6))عماآة)5) 
حي املحمدي))81111)اكلدير))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)33171).
758I

mohammed(boumzebra

2S B A IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
S B A IMPORT) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 

محمد سادس آقم 43 سوق سبت - 
11)3) سوق سبت املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.1981
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (18 في) املؤآخ 
شركة ذات) ((S B A IMPORT حل)
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111,11
اإلجتماعي شاآع محمد سادس آقم)
سوق) ((3(11 (- سبت) سوق  (43
االزمة) لبسبب  نتيجة  املغرب  سبت 

االقتصادية.
و عين:

و) حداوي  ( بوزكري) السيد)ة))
 (3(11 صالح) بن  فقيه  عنوانه)ا))
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
ساهيل) ( الهادي) عبد  السيد)ة))

 (3(11 فقيه بن صالح) و عنوانه)ا))

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((1(1 أكتولر) (18 بتاآيخ)

43)سوق سبت) محمد السادس آقم)

- 11)3))سوق سبت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

)1)نون8ر)1)1))تحت آقم))31.

761I

هشام اسناني

TITMELIL CITY IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

هشام اسناني

الطابق الثاني 65) شاآع اللة اسماء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 

1411)، الداآ البيضاء املغرب

TITMELIL CITY IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

شهرزاد 3 تالقي شاآع عبد املومن 

وزنقة سمية الطابق الخامس آقم 

)) بامليي الداآ البيضاء  - 1341) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4783(3

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TITMELIL CITY IMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املومن) عبد  شاآع  تالقي  (3 شهرزاد)

آقم) الخامس  الطابق  سمية  وزنقة 

 (1341 (- ( البيضاء) الداآ  بامليي  (((

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 ((5 ( (: الشايب) الياس  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 ((5 ( (: السيد احمد بن الطالب)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 111 ( (: السيد فضلي بن الطالب)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 ((5 ( (: حجوجي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 ((5 ( (: الشايب) نعمان  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشايب عنوانه)ا)) الياس  السيد 
 7 آقم) (11 زنقة) الجميل  الهواء) حي 

91111)طنجة املغرب.

السيد احمد بن الطالب عنوانه)ا))

حدائق مج8ر طابق السفلي عين) (18

الشق)1471))الداآ البيضاء)املغرب.

الطالب) بن  فضلي  السيد 

ط4  بلياد  دي  محج  (9 عنوانه)ا))

الداآ) ((1361 طونطونفيل) (13 ش)

البيضاء)املغرب.

السيد محمد حجوجي عنوانه)ا))
5))زنقة لحسن العرجون ط)3)اقامة)

فلوآي حي املستشفيات)1391))الداآ)

البيضاء)املغرب.

السيد نعمان الشايب عنوانه)ا))
 7 آقم) (11 زنقة) الجميل  الهواء) حي 

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشايب عنوانه)ا)) الياس  السيد 
 7 آقم) (11 زنقة) الجميل  الهواء) حي 

91111)طنجة املغرب.



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15792

السيد احمد بن الطالب عنوانه)ا))
حدائق مج8ر طابق السفلي عين) (18

الشق)1471))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)444)75.

76(I

إئتمانيات الدآيوش

 K-SBAI LOGISTIQUE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدآيوش
شاآع عالل بن عبد هللا آقم 48 ص 
ب )68، 111)9، العرائش املغرب
 K-SBAI LOGISTIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

يوسف ابن تاشفين اقامة الفتح آقم 
33 - 111)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
5591

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 K-SBAI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGISTIQUE SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT DU PERSONNEL
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
يوسف ابن تاشفين اقامة الفتح آقم)

33 - 111)9)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السباعي) الدين  نوآ  السيد 
اقامة) طانطان  زنقة  (3( عنوانه)ا))
 91161  (6 5)شقة) سليمان الطابق)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السباعي) الدين  نوآ  السيد 
اقامة) طانطان  زنقة  (3( عنوانه)ا))
 91161  (6 5)شقة) سليمان الطابق)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)835.

764I

AUDEC EXPERTISE

MAISON NOAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,((3
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
MAISON NOAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل آقم 
)1 زنقة املنفلوطي منطقة غوتييه 

الداآ البيضاء - 1161). الداآ 
البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.471675
العام) الجم   بمقت�ضى 
أكتولر) (19 في) املؤآخ  اإلستثنائي 
الشركة) آأسمال  آف   تم  ((1(1
دآهم«) (411.111,11« قدآه) بمبلغ 
إلى) دآهم«) (111.111,11« من) أي 
طريق) عن  دآهم«) (511.111,11«
الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)441)75.

766I

SOYACOM

 CARREFOUR DES SCIENCES
ET DES ARTS

إعالن متعدد القراآات

SOYACOM

 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC

 CARREFOUR DES SCIENCES ET

DES ARTS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم19) 

حي االداآسة  فاس - 31111 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.38969

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)9))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

الشركة) آاسمال  في  الزيادة  مايلي:)

ليصبح مائة))ورمسمون الف دآهم)

دآهم عوض تسعون الف) (151111

دآهم)91111)دآهم

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

تعين السيدين صحيت جواد) مايلي:)

و الجلولي عبد االاله مسيرين للشركة

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت جمي  حصص السيد العلوي)

شريفي مهدي والسيدة كرميش نوآة)

جواد) صحيت  السيدين  ( لفاءدة)

ومغادآتهم) االاله  عبد  الجلولي  و 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الدي يحدد)))هوية الشركاء

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الدي يحدد آاسمال الشركة

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الدي يحدد عدد اسهم كل شريك في)

الشركة

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

مايلي:)الدي يحدد مسيري))الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)879).

768I

PREMIUM FINANCE

SJ3

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SJ3 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 337 

متجر آقم 1 برادي ) اسكجوآ  - 

41111 مراكش املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.79339

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

وسحب) ( إصالح) شركة  مشغل 

السياآات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116813.

771I



15793 الجريدة الرسميةعدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1)) 

mohammed(boumzebra

FIVE MONEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

FIVE MONEY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عالل بن عبد هللا آقم 17 حي ابتسام 

- 11)3) الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1963

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)1)1))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  FIVE MONEY الوحيد) الشريك 

دآهم) (111.111,11 آأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عالل)

(- ابتسام) حي  (17 آقم) هللا  عبد  بن 

املغرب) صالح  بن  الفقيه  ((3(11

نتيجة ل):)بسبب االزمة االقتصادية.

شاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عالل بن عبد هللا آقم)17)حي ابتسام)

- 11)3))الفقيه بن صالح املغرب.)

و عين:

و) الهاودي  ( يونس) السيد)ة))

 (3(11 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا))

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

)1)نون8ر)1)1))تحت آقم)311.

77(I

zagora(consulting(sarl

DAKHAMAT NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

47911، زاكوآة املغرب
DAKHAMAT NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
محمد الخامس القدس ) - 47911 

زاكوآة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
3347

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAKHAMAT NEGOCE
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاجات الناآية.
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 47911  -  ( محمد الخامس القدس)

زاكوآة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد الدارمات يوسف):))1.111 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) الدارمات  السيد 
عنوانه)ا))حي االندلس تجزئة العربي)
مراكش) (41111 امرشيش) (9 آقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) الدارمات  السيد 

عنوانه)ا))حي االندلس تجزئة العربي)
مراكش) (41111 امرشيش) (9 آقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكوآة))بتاآيخ)8))أكتولر)

1)1))تحت آقم)356.

774I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

ALBATROS D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،

28820، mohammedia(maroc

ALBATROS D›OR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الحسنية 

1 آقم 65) مكرآ العالية - 8831) 

املحمدية املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.14599

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

119))تقرآ حل) 11)غشت) املؤآخ في)

ذات) شركة  ( (ALBATROS D’OR

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
اإلجتماعي الحسنية)1)آقم)65))مكرآ)

املغرب) املحمدية  ((8831 (- العالية)

نتيجة لعجز الشركة.

و عين:

بنلخريبشية) ( مروان) السيد)ة))

)/ا) آقم) ا كرام�ضي  فيا  و عنوانه)ا))

فوآنوفو ديتاآو))43145)باآما ايطاليا)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)11)غشت)119))وفي الحسنية)
 (8831 (- مكرآ العالية) ((65 آقم) (1

املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ماآس)1)1))تحت آقم))47.

776I

PRIVILEGE CABINET

HAKAMA SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE

 URUGUAY(NO 7 TANGER،

90000، TANGER(TANGER

HAKAMA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بولباآ 

محمد الخامس اقامة بولبيس 

بلدنك طنجة  - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.71(73

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يونيو) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))حكيم))آحموني))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.(51

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.(51

محسن))بولعيش التجاني))بتاآيخ))1 

يونيو)1)1).

تفويت السيد))ة))حكيم))آحموني)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.(51

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.(51

 1( بتاآيخ) ( بولعيش التجاني) ( محمد)

يونيو)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

غشت) (11 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)33114).

777I



عدد)5638 - ))آلي  ابرر))144 )18)نوفم8ر)1)1))الجريدة الرسمية   15794

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

NAJAR AXI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال8ريد 311 الرئيسية 

الرشيدية ، 111)5، الرشيدية 

املغرب

NAJAR AXI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تزوكة الخنك - 111)5 الرشيدية 

املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.117(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

NAJAR AXI))مبلغ آأسمالها)11.111) 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر)

الرشيدية) (5(111 (- الخنك) تزوكة 

املغرب نتيجة ل):)ازمة شغل.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الرشيدية) (5(111 (- الخنك) تزوكة 

املغرب.)

و عين:

و) يوسف  ( النجاآ) السيد)ة))

بن) يوسف  زنقة  (37 آقم) عنوانه)ا))

املغرب) الرشيدية  (5(111 تاشفين)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/311.

778I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

قريرو اخوان للخراطة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال8ريد 311 الرئيسية 

الرشيدية ، 111)5، الرشيدية 

املغرب

قريرو اروان للخراطة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 14 

زنقة تافراوت - 111)5 الرشيدية 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(385

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

قريرو اروان للخراطة))مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111

(- تافراوت) زنقة  (14 آقم) اإلجتماعي 

(: الرشيدية املغرب نتيجة ل) (5(111

انعدام االصل التجاآي.

 14 و حدد مقر التصفية ب آقم)

الرشيدية) (5(111 (- تافراوت) زنقة 

املغرب.)

و عين:

و) امين  محمد  ( قريرو) السيد)ة))

آقم) االجمر  الواد  تجزئة  عنوانه)ا))

املغرب) الرشيدية  (5(111   351

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/)31.

781I

STE DAY FINANCE

STE FRIDAR MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 11)3)، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE FRIDAR MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1) 

زنقة 19 بلوك ) أوالد سيدي شنان  
- 11)3) الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.38(5
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((118 أكتولر) (16 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
STE FRIDAR MAROC SARL))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)
 19 زنقة) ((1 آقم) اإلجتماعي  مقرها 
بلوك)))أوالد سيدي شنان))-)11)3) 
((: الفقيه بن صالح املغرب نتيجة ل)

أزمة القطاع.
 (1 و حدد مقر التصفية ب آقم)
زنقة)19)بلوك)))أوالد سيدي شنان))-)

11)3))الفقيه بن صالح املغرب.)
و عين:

السيد)ة))يونس))لفريد و عنوانه)ا))
 (3(11  (1 آقم) (3 زنقة) فريدة  حي 
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 (1 :)آقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)
أوالد سيدي شنان) (( بلوك) (19 زنقة)

الفقيه بن صالح
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
آقم) تحت  ((119 يونيو) (1( بتاآيخ)

.131/(119

781I

STE GESTAC SUD SARL

CMNABILUS GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

CMNABILUS GESTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة امال 

شقة 15 زنقة ليوطنون المير جليز - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117573

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CMNABILUS GESTION

نصائح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للمطاعم.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ليوطنون المير) زنقة  (15 امال شقة)

جليز)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

11.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

جيراآ) ماآتن  كريستيان  السيد 

ماآي جوزيف):))1.111)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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جيراآ) ماآتن  كريستيان  السيد 

شاآع) (41 عنوانه)ا)) جوزيف  ماآي 

حسناء) اقامة  (13 شقة) (( الحسن)

41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

جيراآ) ماآتن  كريستيان  السيد 

شاآع) (41 عنوانه)ا)) جوزيف  ماآي 

حسناء) اقامة  (13 شقة) (( الحسن)

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)3)1166.

78(I

COMPTA DAK

 ASSISTANCE BIR
GUENDOUZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK

شاآع محمد فاضل السماللي حي 

السالم آقم 1318 الدارلة الدارلة، 

73111، الدارلة املغرب

 ASSISTANCE BIR GUENDOUZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة )1 بلوك 17 آقم 47 . بئر 

كندوز اوسرد - )7411  اوسرد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16563

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSISTANCE BIR GUENDOUZ

:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

األرطاء) واستكشاف  التقنية 

وإصالحها ونقل املركبات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بئر) (. (47 آقم) (17 بلوك) (1( الوحدة)

اوسرد) ( (7411( (- اوسرد) كندوز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد عبدالعالي فراحي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالعالي فراحي عنوانه)ا))

اوسرد) (7411( اوسرد) كندوز  بئر 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالعالي فراحي عنوانه)ا))

اوسرد) (7411( اوسرد) كندوز  بئر 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم))98.

784I

COMPTA DAK

RACHA-EXPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK

شاآع محمد فاضل السماللي حي 

السالم آقم 1318 الدارلة الدارلة، 

73111، الدارلة املغرب

RACHA-EXPO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
آقم 163 الدارلة - 73111 الدارلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
16461

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACHA-EXPO
و) تجاآة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نقل) و  تصدير  و  استيراد  و  معالجة 

جمي  انواع املنتجات البحرية)
تصديرمواد) و  استيراد  ( و) تجاآة 

التجميل).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 73111 (- الدارلة) (163 السالم آقم)

الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد آشيد اوشح)):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: االباآدي) السيدة آشيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( اوشح) آشيد  السيد 
الداآ البيضاء))1111))الداآ البيضاء))

املغرب.
السيدة آشيدة االباآدي عنوانه)ا))
1111))الداآ البيضاء)) الداآ البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( اوشح) آشيد  السيد 
الداآ البيضاء))1111))الداآ البيضاء))

املغرب
السيدة آشيدة االباآدي عنوانه)ا))
1111))الداآ البيضاء)) الداآ البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتولر)1)1))تحت آقم)911.

786I

ficogedek(sarl(au

TIVALI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

TIVALI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 31 

مكرآ زنقة 8 حي االمان مكناس - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51163

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIVALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستيراد،)االشغال العامة،)وسيط.
 31 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 زنقة) مكرآ 

51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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آوجي) الدين  شهاب  السيد 

دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

آوجي) الدين  شهاب  السيد 
 1 الشطر) (3( آقم) (6 زنقة) عنوانه)ا))

حي االمان)51151)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

آوجي) الدين  شهاب  السيد 
 1 الشطر) (3( آقم) (6 زنقة) عنوانه)ا))

حي االمان)51151)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3531.

788I

DARBIST CENTER

DARBIST CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARBIST CENTER

. . ،1 ،, .

DARBIST CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 زنقة 

النفسج اقامة زيتونة الطابق الثاني 

آقم 1) الداآ البيضاء  - 1131) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476843

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DARBIST CENTER

صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تصفيف شعر ومركز تجميل ولياقة)

بدنية عامة.
)3)زنقة) (: .عنوان املقر االجتماعي)
النفسج اقامة زيتونة الطابق الثاني)
آقم)1))الداآ البيضاء))-)1131))الداآ)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: حسيسني) عندل  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد امين اكريش):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عندل حسيسني عنوانه)ا))
ام الرلي )))املجموعة)7)الطابق االول)
 (1(13 الحسني) الحي  (78 العماآة)

الداآ البيضاء)املغرب.
السيد امين اكريش عنوانه)ا))93 
شاآع مرس سلطن العماآة)8  1131) 

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عندل حسيسني عنوانه)ا))
ام الرلي )))املجموعة)7)الطابق االول)
 (1(13 الحسني) الحي  (78 العماآة)

الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.
789I

ficogedek(sarl(au

SOCONTRAC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SOCONTRAC SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 31 

مكرآ زنقة 8 حي االمان مكناس - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51165

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCONTRAC SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة،)وسيط،)التصدير واالستيراد.
 31 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 زنقة) مكرآ 

51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: العثماني) السيد زوهير 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العثماني عنوانه)ا)) السيد زوهير 

 6 شاآع مراكش اقامة النجد طابق)
آقم)45).)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العثماني عنوانه)ا)) السيد زوهير 

 6 شاآع مراكش اقامة النجد طابق)
آقم)45).)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)5531.

791I

مكتب املحاسبة الصالحي

ECOGLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنوآة عماآة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة آقم 6 ، 
61111، وجدة املغرب

ECOGLASS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
جمال الدين األفغاني الطابق األول 
الشقة آقم3 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35899

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOGLASS
غرض الشركة بإيجاز):)1/)معالجة)
النفايات املنزلية البالستيك والزجاج)

والكرتون.
)/)معالجة النفايات الصناعية.

3/)التصدير))واالستيراد.
4/البي  والشراء)بصفة عامة..

زنقة) (15 (: عنوان املقر االجتماعي)
جمال الدين األفغاني الطابق األول)
الشقة آقم3 - 61111)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 181 ( (: اليماني) محمد  السيد 
حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

 161 ( (: السيد االلنكيك مصطفى)
حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

 161 ( (: السيد مديني نصرالدين)
حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).
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 161 ( (: السموني) يحيى  السيد 

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

 181 ( (: قداوي) وصال  السيدة 

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

 161 ( (: أسماءآمضاني) ( السيدة)

حصة بقيمة)111,11)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اليماني  محمد  السيد 

سلطان) بن  تجزئة  معزوزة  طريق 

آقم13 61111)وجدة املغرب.

السيدة وصال قداوي عنوانه)ا))

ظهر ملحلة تجزئة لعلج زنقةأ1)آقم)3 

61111)وجدة املغرب.

السيد مصطفى النكيك عنوانه)ا))

االرضرللوك13  الجرف  تجزئة 

وجدة) (61111 الشقة))  عماآة))

املغرب.

مديني) الدين  نصر  السيد 

جماعة) عي�ضى  اوالد  دواآ  عنوانه)ا))

 61111 سيدي مو�ضى عمالة وجدة)

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) السموني  يحيى  السيد 

مازوز) عماآة  زنقة))) (11 عريض)

1)613)الناضوآ املغرب.

السيدة اسماء)آمضاني عنوانه)ا))

وجدة) (61111 آقم74  برقة  زنقة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وصال قداوي عنوانه)ا))

ظهر ملحلة تجزئة لعلج زنقة أ1)آقم)3 

61111)وجدة املغرب

عنوانه)ا)) اليماني  محمد  السيد 

سلطان) بن  تجزئة  معزوزة  طريق 

آقم13 61111)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)483).

791I

CRI MEKNES

REDA-S-GARD
إعالن متعدد القراآات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

REDA-S-GARD  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 
19 القطاع 9 برج موالي عمر  - - 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: -.
بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)شتن8ر)1)1)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- آقم) قراآ 
مايلي:)-))بي  مجموع الحصص))451) 
(, حصة))من طرف السيد آضا جواد)
)51)حصة من طرف السيدة سليمة)
فاطمة) ( السيدة) لفائدة  ( العكلي)
جديدة) كمسيرة  ( وتعيينها) الغياتي 
القانوني) الشكل  تغيير  و  للشركة 
املسؤولية) ذات  شركة  إلى  للشركة 
الوحيد. الشريك  ذات  املحدودة 
الى) للشركة  االجتماعي  املقر  وتغيير 
 3 إقامة أس) ( ((3 العنوان التالي آقم)

حي النعيم))مكناس)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي) (:4-6-7-14-17 آقم) بند 
مجموع) بي   ( (- مايلي:) على  ينص 
من طرف) ( حصة) ((451( الحصص)
)51)حصة) (, جواد) آضا  السيد 
العكلي)) سليمة  السيدة  طرف  من 
الغياتي) فاطمة  ( السيدة) لفائدة 
كمسيرة جديدة للشركة و) ( وتعيينها)
إلى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
املقر) الوحيد.وتغيير  الشريك  ذات 
االجتماعي للشركة الى العنوان التالي)
النعيم)) حي  (3 أس) إقامة  ( ((3 آقم)

مكناس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3413.
79(I

CRI MEKNES

CAFE LA FLEUR
إعالن متعدد القراآات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

CAFE LA FLEUR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: متجر 
آقم )3-33 االقامة 4 تجزئة آياض 

االسماعيلية الشطر ب1 أنا�ضي 
جماعة ايت والل - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)8))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- آقم) قراآ 
مجموع) بي   ( (- ( مايلي:))))
من طرف) ( حصة) ((511( الحصص)
السيد العربي طاهري))لفائدة السيد)
السيد) استقالة  (- ( آشيد) اليزيدي 
ب.ت.و) ل  الحامل  ( طاهري) العربي 
 3(5 الساكن برقم) (UC35538 آقم)

النعيم)6)مكناس من مهامه كمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)14-7-6:)الذي ينص على)
مايلي:))-))بي  مجموع الحصص))511) 
العربي) السيد  طرف  من  ( حصة)
طاهري))لفائدة السيد اليزيدي آشيد))
طاهري)) العربي  السيد  استقالة  (-
 UC35538 آقم) ب.ت.و  ل  الحامل 
الساكن برقم)5)3)النعيم)6)مكناس)

من مهامه كمسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)3557 .
793I

beroc(conseil

MODFES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc(conseil

 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n

 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

MODFES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )6) 

تجزئة املستقبل حي املسيرة فاس - 

31131 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

64(97

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODFES

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وجمي ) املختلفة  واألشغال  البناء)

أنواع املعامالت.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم))6) 

(- تجزئة املستقبل حي املسيرة فاس)

31131)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: ( عادل) السيد رالدي 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) ( عادل) رالدي  السيد 
آقم))6))تجزئة املستقبل حي املسيرة)

فاس)31131)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( عادل) رالدي  السيد 
آقم))6))تجزئة املستقبل حي املسيرة)

فاس)31131)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)694).

794I

CRI MEKNES

 SOCIETE BOURAZOUINE
IMPORT EXPORT

إعالن متعدد القراآات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BOURAZOUINE

IMPORT EXPORT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: التاونيات 

سيدي ابراهيم ايت بوآزوين  - - 

الحاجب املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- آقم) قراآ 

افرياس) ( ( السيد) تعيين  ( (- مايلي:)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ( يوسف)

الوطنية آقم)D74541))الساكن))بحي)
الحاجب) (19 آقم) (( زنقة) (( املسيرة)

((- في الشركة) ( كمسير وشريك وحيد)

قبول استقالة السيد افرياس هشام))

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
من مهامه كمسير في) (DN1553 آقم)

الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

ينص) الذي  (:14-17 آقم) بند 

)افرياس) ( )تعيين السيد) (- على مايلي:)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ( يوسف)

الوطنية آقم)D74541))الساكن))بحي)
الحاجب) (19 آقم) (( زنقة) (( املسيرة)

((- في الشركة) ( كمسير وشريك وحيد)

قبول استقالة السيد افرياس هشام))

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

من مهامه كمسير في) (DN1553 آقم)

الشركة)))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3168.

795I

COMPTA AMRANI

CGA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA AMRANI

 AVENUE DES FAR RSE AISSA

 N°6 ، 93000، TETOUAN

MAROC

CGA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

دكالة زنقة 15 آقم 8) - 93151 

ماآتيل  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7895

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CGA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION

و) البناء) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93151  -  (8 آقم) (15 زنقة) دكالة 

ماآتيل))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (51 ( (: كربى) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

 (51 ( (: شاكوش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)1.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى كربى عنوانه)ا))) ( السيد)

 5C عماآة) (5 بلوك) (( اقامة الكرامة)
آقم)6 93151)ماآتيل املغرب.

السيد محمد شاكوش عنوانه)ا)))

 5C عماآة) (5 بلوك) (( اقامة الكرامة)
آقم)6 93151)ماآتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى كربى عنوانه)ا))) ( السيد)

 5C عماآة) (5 بلوك) (( اقامة الكرامة)
آقم)6  93151)ماآتيل املغرب

السيد محمد شاكوش عنوانه)ا)))

 5C عماآة) (5 بلوك) (( اقامة الكرامة)
آقم)6 93151)ماآتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)6))أكتولر)

1)1))تحت آقم)479).

796I

COMPT NET

مي كو سبيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

مي كو سبيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 

ررلاش 46 شاآع صابرا القدس 

الطابق الثالث  - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35887

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)مي كو) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سبيس.

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدآيب) ,وكالة  وتصميم) دعاية 

الكمبيوتر واالتصاالت.

عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القدس) صابرا  شاآع  (46 ررلاش)

وجدة) (61111 (- ( الثالث) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 61.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد زكريا االكاف)):))311 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 311 ( (: السيد يونس املحفو�ضي)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

االكاف)) زكريا  احمد  السيد 

عنوانه)ا))حي التقدم)))عماآة ف آقم)

9)وجدة)61111)وجدة املغرب.

املحفو�ضي) يونس  السيد 
عنوانه)ا))11)زنقة االمام البخاآي حي)

 3(111 الحسيمة) السفلي  ميرادوآ 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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االكاف)) زكريا  احمد  السيد 

عنوانه)ا))حي التقدم)))عماآة ف آقم)

9)وجدة)61111)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)473).

798I

COMPT NET

ميلتي فود اوريو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

ميلتي فود اوآيو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

الداآالبيضاء الطابق الثاني الشقة 

آقم 5 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35885

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ميلتي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فود اوآيو.

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستوآد للمواد الغذائية.

زنقة) (36 (: عنوان املقر االجتماعي)

الشقة) الثاني  الطابق  الداآالبيضاء)

آقم)5 - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 81.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 811 ( (: عماد) كشكاش  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عماد  كشكاش  السيد 
العسكري) املستشفى  املحمدي  حي 

61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عماد  كشكاش  السيد 
العسكري) املستشفى  املحمدي  حي 

61111)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم))47).
811I

AUDEC EXPERTISE

 TOURASIA FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,((3
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
 TOURASIA FOOD

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1)  زنقة 
بابوم طابق 1, مكتب 31, حي لكاآ, 

الداآ البيضاء - 1111) الداآ 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
477847

 17 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 شتن8ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 TOURASIA FOOD (: تسميتها)

.DISTRIBUTION

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير) ولي   استيراد  وتوزي  

وتغليف) تعبئة  الغذائية,) املنتجات 

املنتجات الغذائية.

1)))زنقة) عنوان املقر االجتماعي):)

حي لكاآ,) (,31 مكتب) (,1 بابوم طابق)

الداآ البيضاء)-)1111))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة))سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لعناوي  محمد  السيد 

)13)سيدي معروف شاآع الضوحه,)

الداآ) ((1471 الشق) عين  (1 طابق)

البيضاء)املغرب.

ياسين الحمري عنوانه)ا)) السيد 

اميل) (13 شقة) الوفاء,) إقامة  (51

الداآ) ((1111 برونيه الداآ البيضاء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ياسين الحمري عنوانه)ا)) السيد 

اميل) (13 شقة) الوفاء,) إقامة  (51

الداآ) ((1111 برونيه الداآ البيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

811I

JIYAR JAOUAD

 ELECTRICITE HAMZA
NAJJARI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

  ELECTRICITE HAMZA NAJJARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

محجولة أكليم الشويحية - 51)63 
أكليم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
7417

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELECTRICITE HAMZA NAJJARI
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التركيبات الكهرلائية
تجاآة

أعمال مختلفة
دواآ) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 
 63(51 (- محجولة أكليم الشويحية)

أكليم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: حمزة) نجاآي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حمزة  نجاآي  السيد 
الشويحية) أكليم  محجولة  دواآ 

51)63)أكليم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمزة  نجاآي  السيد 
الشويحية) أكليم  محجولة  دواآ 

51)63)أكليم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( ب8ركان) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)1)1)/436.

813I

excofi

PFMSERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عماآة لحبابي شاآع الجوالن 

ليدو فاس ، 31111، فاس املغرب
PFMSERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
جمعية املهندسين الطابق الخامس 

الشقة آقم )5  - 61999 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35857

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PFMSERVICES

تثبيت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إداآة) (// املعدات) وصيانة  إصالح 
مدآسة) (// والتعاقد) العمال  شؤون 

للتكوين.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخامس) الطابق  املهندسين  جمعية 
وجدة) (61999  -   5( آقم) الشقة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) ( (: السيد عمر ناجي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) ناجي  عمر  السيد 
 61151  (1 آقم) (154 الحسني زنقة)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) ناجي  عمر  السيد 
 61151  (1 آقم) (154 الحسني زنقة)

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((( بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)431).
815I

mohammed(boumzebra

 STE DE CONSRUCTION
 DE D›AMENAGEMENNT

TERRITOIRE
إعالن متعدد القراآات

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE DE CONSRUCTION
 DE D›AMENAGEMENNT
TERRITOIRE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: التوطين 
في املراب ) آقم 43 بلوك B تجزئة 
ياسمين  - - الفقيه بن صالح املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.3(89

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)6))شتن8ر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير شكل القانوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:))
تغيير شكل القانوني من شريكة دات)
مسؤولية محدودوة الى شاآكة دات)
مسؤولية محدودة دات شريك وحيد)
بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
لكير) السيد  من  حصص  تفويت 
حصة) (1111 قدآه) بما  ( نوآالدين)
الحسن)) لكير  السيد  شريكه  لفائدة 
الوحيد) الشريك  حصت  فاصبحت 

111)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
آقم) تحت  ((1(1 أكتولر) ((1 بتاآيخ)

.315/(1(1

817I

MOUSSA MEKKAOUI

KTC-INFO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSA MEKKAOUI
 APPT(N 7 IMM 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KTC-INFO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

العرشيوة هاآليل  - 41111  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
117633

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
KTC- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INFO
(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، )م8رمج) املعلوميات) تكنولوجيا 

محلل)،)مصمم)
االنظمة) وتركيب  وشراء) بي   (•

األمنية
تكنولوجيا) معدات  تاجر  (•

املعلوميات..
دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرشيوة هاآليل))-)41111))مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
((: آصامي) اللطيف  عبد  السيد 
511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)
511)حصة) ( (: آصامي) .السيد زكرياء)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

آصامي) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي تماسينت)45811)تنغير)

املغرب.
عنوانه)ا)) آصامي  زكرياء) السيد 

حي تماسينت)45811)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
آصامي) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي تماسينت)45811)تنغير)

املغرب
عنوانه)ا)) آصامي  زكرياء) السيد 

حي تماسينت)45811)تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116691.
819I
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JIYAR JAOUAD

STROGMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

STROGMA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 141 

حي قاسمي أكليم  - 51)63 أكليم 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7419

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STROGMA TRAVAUX

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرق,الصرف الصحي و املاء)الصالح)

للشرب

تجاآة

أعمال مختلفة

141)حي) )عنوان املقر االجتماعي):)

قاسمي أكليم))-)51)63)أكليم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

111.111,11)دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد حسني عبد الغني)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 511 ( (: آمضان) حسني  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسني عبد الغني عنوانه)ا))
العمراني) بلوك  ميمون  أوالد  حي 

الناظوآ)999)6)الناظوآ املغرب.
عنوانه)ا)) آمضان  السيد حسني 
بركان) الدارلة  حي  أسماء) زنقة  (14

63311)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) آمضان  السيد حسني 
بركان) الدارلة  حي  أسماء) زنقة  (14

63311)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (13 بتاآيخ) ( ب8ركان) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)1)1)/437.
811I

POLYFISC

زيسلي
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

POLYFISC
 BD(BAAMRANI(AMAL 3 (14
 2-ETG(SIDI(BERNOUSSI 204

 BD(BAAMRANI(AMAL 3 2-ETG
 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
زيسلي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 
باعمراي آقم 14) أمل 3 الطابق 

) سيدي ال8رنو�ضي - 1611) الداآ 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.(66(3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
1)1))تقرآ حل) 9))شتن8ر) املؤآخ في)
زيسلي شركة ذات مسؤولية محدودة)
ذات الشريك الوحيد مبلغ آأسمالها)
مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111
 (14 آقم) باعمراي  اإلجتماعي شاآع 
(- ))سيدي ال8رنو�ضي) الطابق) (3 أمل)
الداآ البيضاء)املغرب نتيجة) ((1611
جراء) متضرآمن  التجاآي  اللنشاط 

كويد)19.

و عين:
 JUAN  RUIZ السيد)ة))
 RUE  (3 عنوانه)ا)) و  (SANCHEZ
 LETITIEN APPT 15 VALFLEURI
الداآ) (CASABLANCA (1141
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شاآع) وفي  ((1(1 شتن8ر) ((9 بتاآيخ)
الطابق) (3 أمل) ((14 آقم) باعمراي 
باعمراي) شاآع  ال8رنو�ضي  سيدي  ((
سيدي) (( الطابق) (3 أمل) ((14 آقم)
البيضاء) الداآ  ((1611 ال8رنو�ضي)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)439)75.
811I

حسابات الشاوية

GOLDEN SPIRAL FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 6111)، برشيد 

املغرب
GOLDEN SPIRAL FARM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 
بوشعيب جماعة اوالد زيدان اقليم 

برشيد - 11)6) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

14185
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN SPIRAL FARM
غرض الشركة بإيجاز):)تسير اآض)

فالحية.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)

بوشعيب جماعة اوالد زيدان اقليم)

برشيد)-)11)6))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عرود ياسين):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد عرود عدنان):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عرود ياسين))عنوانه)ا))حي)

 (38 شاآع امغاال الرقم) (3 ياسمينة)

 (1471 البيضاء) الداآ  الشق  عين 

الداآ البيضاء)املغرب.

السيد عرود عدنان عنوانه)ا))حي)

 (38 شاآع امغاال الرقم) (3 ياسمينة)

 (1471 البيضاء) الداآ  الشق  عين 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عرود ياسين))عنوانه)ا))حي)

 (38 شاآع امغاال الرقم) (3 ياسمينة)

 (1471 البيضاء) الداآ  الشق  عين 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية ب8رشيد)

1)1))تحت آقم)1317.

81(I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ELECTRIFES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،

FES MAROC

ELECTRIFES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : 643 
تحزئة القروويين الطابق األول 

طريق عين الشقف  - 31111 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.33149
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
119))تقرآ حل) 31)دجن8ر) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية) (ELECTRIFES
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  (351.111 آأسمالها)
تحزئة) (643 اإلجتماعي) مقرها 
األول طريق عين) الطابق  القروويين 
املغرب) فاس  (31111 (- ( الشقف)
لنشاط) النهائي  اللتوقيف  نتيجة 

الشركة.
و عين:

و) املتدين  ( مصطفى) السيد)ة))
فهد) اقامة  املسيرة  شاآع  عنوانه)ا))
 6(551 العروي) (1( آقم) الشقة 
الناظوآ املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 643 وفي) ((119 دجن8ر) (31 بتاآيخ)
تحزئة القروويين الطابق األول طريق)
عين الشقف)-)31111)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)811).

813I

FOR NEGOCE

 AL FIYDE POUR IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي رط الرملة 1 شاآع ام السعد 
الرقم 31 ، 71111، العيون املغرب
 AL FIYDE POUR IMPORT ET
EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك د آقم 1584 
العيون. - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
3((19

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 ماآس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AL FIYDE POUR IMPORT ET

.EXPORT
تجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيراد وتصدير الشاي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
آقم) د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون) (71111 (- العيون.) (1584

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((51 ( (: السيد ماهنا علي)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (51 ( (: السيد الصديقي ابراهيم)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (51 ( (: السيد بن سابك بوجمعة)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (51 ( (: اكازن) الهاشمي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) علي  ماهنا  السيد 
املسيرة)))د آقم)145 41111)مراكش)

املغرب.
ابراهيم) الصديقي  السيد 
 577 آقم) ب  (1 املسيرة) عنوانه)ا))

41111)مراكش املغرب.
بوجمعة) سابك  بن  السيد 
عنوانه)ا))حي القدس تجزئة)717)آقم)

15 71111)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) اكازن  الهاشمي  السيد 
املسيرة)))د آقم)366 41111)مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) علي  ماهنا  السيد 
املسيرة)))د آقم)145 41111)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (16 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت آقم)1)/)138.

814I

FRANKFURT PRO SARL-AU

FRANKFURT PRO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FRANKFURT PRO SARL-AU
 HAY(MESNANA(LOT 6989

RDC FACE SOUK EL KOURB-
 TANGER ، 90040، TANGER

املغرب
 FRANKFURT PRO SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)
 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MESNANA(LOT 6989 RDC

FACE SOUK EL KOURB-
 TANGER HAY MESNANA

 LOT 6989 RDC(FACE(SOUK
 EL(KOURB-TANGER 90040

TANGER املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.113(97

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في))1)أكتولر)1)1))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 FRANKFURT PRO(الشريك الوحيد
 111.111 )مبلغ آأسمالها) (SARL-AU
 HAY(دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MESNANA LOT 6989 RDC FACE
 SOUK EL KOURB-TANGER HAY
 MESNANA LOT 6989 RDC FACE
 SOUK EL KOURB-TANGER
(: TANGER 91141)املغرب نتيجة ل)

-))غياب آقم املعامالت.

 HAY ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 MESNANA LOT 6989 RDC FACE

 SOUK EL KOURB-TANGER -

TANGER 91141)املغرب.)

و عين:

و) الركدي  ( محمد) السيد)ة))

الجديد شويقرش) بير  حي  عنوانه)ا))

املغرب) طنجة  (91111 اكزناية)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

 HAY MESNANA LOT 6989 RDC

FACE SOUK EL KOURB-TANGER

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)13)35).

815I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

PLAN DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

PLAN DESIGN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 17) 

الحي الصناعي سيدي غانم ، مراكش  

- 41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.445(1
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الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

املؤآخ في))))يوليوز)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيدي) الصناعي  الحي  ((17 »آقم)

مراكش) (41111 (- ( مراكش) (، غانم)

إلى)»ملكية)»فوق الساقية«) املغرب«)

(، تمصلوحت) دائرة  (، العين) دواآ  (،

مراكش.)-))15)4)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116713.

816I

Fidaz

TRUE LINE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidaz

 hay(saidia(meknes ، (17

50000، Meknes(Maroc

TRUE LINE CALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7 

امباص قايد مومو القصبة مكناس - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51667

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRUE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LINE CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.

 7 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
امباص قايد مومو القصبة مكناس)-)

51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد انواآ كالوا):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد انواآ كالوا عنوانه)ا))اقامة)
شاآع الجيش) (1 شقة) (196 سوسية)

امللكي م ج)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انواآ كالوا عنوانه)ا))اقامة)
شاآع الجيش) (1 شقة) (196 سوسية)

امللكي م ج)51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (14 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

1)1))تحت آقم)-.

817I

PING MEDAZIZ(بينك ميدازيز(((((

 SOCIETE MF LOGISTIC
NORD  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PING MEDAZIZ بينك ميدازيز
حي الال  مل 35 عماآة ا مل 3ب 4س 

طنجة املغرب، 91111، طنجة 
املغرب

  SOCIETE MF LOGISTIC NORD
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  9 تجزئة 

فلوآنسيا طريق الرلاط شاآع 
الجيش امللكي شقة بالطابق 5 

آقم11 طنجة  طنجة  91111 طنجة  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
119149

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  SOCIETE MF LOGISTIC NORD

. SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL ET

 INTERNATIONAL

 ROUTIER DE  

.  MARCHANDISES

عنوان املقر االجتماعي):))9)تجزئة)

فلوآنسيا طريق الرلاط شاآع الجيش)
امللكي شقة بالطابق)5)آقم11)طنجة))

طنجة))91111)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: التواتي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد اغبالو):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة التواتي عنوانه)ا))

 1( اقامة امين شاآع نيجيريا عماآة)
آقم)3  91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ( اغبالو) السيد محمد 
حي السعادة)4)زنقة)41)آقم)7 91111 

طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة التواتي عنوانه)ا))

 1( اقامة امين شاآع نيجيريا عماآة)
آقم)3 91111)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) ( اغبالو) السيد محمد 
حي السعادة)4)زنقة)41)آقم)7 91111 

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

1)1))تحت آقم)35149).

818I

مستامنة تيمادير ش.م.م))ش.و

مديا افنت ستراتجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عماآة الشفاء الطابق 
الراب  الناظوآ، 111)6، الناظوآ 

املغرب

مديا افنت ستراتجي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البستان آقم 7)) الناظوآ 111)6 

الناظوآ املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.14963

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تمت) ((117 دجن8ر) (18 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بطمتي) ( زكرياء) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.111

1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))انس))

الطهوآي بتاآيخ)18)دجن8ر)117).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)11)غشت)

1)1))تحت آقم)717).

819I

VOG

VOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VOG

حي النوآ تجزئة رليفة زنقة اس آقم 

316 وجدة ، 61111، وجدة املغرب

VOG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النوآ 

تجزئة رليفة زنقة اس آقم 316 

وجدة - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.VOG(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائ  نيابة عن الغير.
عنوان املقر االجتماعي):)حي النوآ)

 316 آقم) اس  زنقة  رليفة  تجزئة 

وجدة)-)61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 611 ( (: قرو�ضي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)61.111)دآهم للحصة).

 411 ( (: قرو�ضي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)41.111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف قرو�ضي عنوانه)ا))

عي�ضى) بن  رليفة  تجزئة  النوآ  حي 
 61111 وجدة) (316 آقم) ( زنقة اس)

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) قرو�ضي  هشام  السيد 

عي�ضى) بن  رليفة  تجزئة  النوآ  حي 
 61111 وجدة) (316 آقم) ( زنقة اس)

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حسناء)قرو�ضي عنوانه)ا))

عي�ضى) بن  رليفة  تجزئة  النوآ  حي 
 61111 وجدة) (316 آقم) ( زنقة اس)

وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)491).

8(1I

مكتب محاسبة

ELEGANCE AUTO-DRÂA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عماآة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدية ، 114)5، 

الرشيدية املغرب

ELEGANCE AUTO-DRÂA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد الخامس الطريق الوطنية 
آقم 11 - 45811 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 نون8ر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELEGANCE AUTO-DRÂA

التجاآة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في السياآات الجديدة و املستعملة

-)االستيراد و التصدير

-)صيانة و اصالح السياآات.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد الخامس الطريق الوطنية آقم)

11 - 45811)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
1.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:

 11.111 ( (: امحمد) نبيلي  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امحمد  نبيلي  السيد 
 5(111 الدارلة) شاآع  م  (15 آقم)

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسنة)) العيساوي  السيدة 
الدارلة) م شاآع  (15 آقم) عنوانه)ا))

111)5)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (14 بتاآيخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)649.
8(1I

N(M CONSEIL-SARL

AL WAHDA PAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AL WAHDA PAY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب سكتوآ ب آقم 11 - 111)6 

الناظوآ املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(1875

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAHDA PAY

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال)-)وسيط.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

 6(111 - 11 بوطيب سكتوآ ب آقم)

الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مالح عماد):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) عماد  مالح  السيد 

 11 آقم) ب  سكتوآ  بوطيب  اوالد 

111)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) عماد  مالح  السيد 

 11 آقم) ب  سكتوآ  بوطيب  اوالد 

111)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)3449.

8((I

مـكـتـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة))حـمـداوي يـحـيـى

KM 48
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مـكـتـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  

حـمـداوي يـحـيـى
18 شـاآع بـوآ سـعـيـد I18 شـاآع بـوآ 

OUJDA MAROC ،61111 ،سـعـيـد

KM 48 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البدوي بين زنقتي البخاآي والزياني 

شقة 3 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

358(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.48

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املر�ضى واالموات وتنظيف األثواب.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

والزياني) البخاآي  زنقتي  بين  البدوي 

شقة)3 - 61111)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبو قويدآ):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 11 عنوانه)ا)) قويدآ  عبو  السيد 

زنقة مو�ضى ابن نصير)63151)احفير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 11 عنوانه)ا)) قويدآ  عبو  السيد 

زنقة مو�ضى ابن نصير)63151)احفير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)376).

8(3I

smaticomp

ANNANI TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

ANNANI TRANS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1) 
تجزئة الوفاء II الطابق 3  - 8811)  

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6437
في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANNANI TRANS SARL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي والعاملين.
 (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  (8811 -   3 الطابق) (II تجزئة الوفاء)

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 811.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 (.811 ( (: عناني) العربي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (.611 ( (: عناني) توفيق  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد ايوب عناني):))611.))حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
 (811 (: عناني) العربي  السيد  (

بقيمة)111)دآهم.
 (611 (: عناني) توفيق  السيد 

بقيمة)111)دآهم.

السيد ايوب عناني):)611))بقيمة)
111)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عناني  العربي  السيد 
حي االمل)1)آقم)38)ب الطابق)1)عين)

حرودة))1631))املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)) عناني  توفيق  السيد 
عين حرودة)) (194 دواآ حرليلي الرقم)

1631))املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)) عناني  ايوب  السيد 
تجزئة االمل آقم)38)ب طابق)1)عين)

حرودة)1631))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عناني  العربي  السيد 
حي االمل)1)آقم)38)ب الطابق)1)عين)

حرودة))1631))املحمدية املغرب
عنوانه)ا)) عناني  توفيق  السيد 
عين حرودة)) (194 دواآ حرليلي الرقم)

1631))املحمدية املغرب
عنوانه)ا)) عناني  ايوب  السيد 
تجزئة االمل آقم)38)ب طابق)1)عين)

حرودة)1631))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1414.

8(4I

SOCIETE B(RE

B2RE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE B(RE
 AVENUE A LOT BEN

 DAANOUN(HAY(TADDERT ،
15100، KHEMISSET(MAROC
B(RE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 
A تجزئة بن دعنون حي تداآت - 

15111 الخميسات املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.(4(97

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املسؤولية) ذات  شركة  ( (B(RE حل)

 111.111 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

A)تجزئة بن دعنون حي تداآت) شاآع)

الخميسات املغرب نتيجة) (15111  -

منها) تمر  التي  الصعبة  للظروف 

الشركة.

و عين:

و) كرعوس  ( احمد) السيد)ة))
زنقة الهاللي لعربي) (7 آقم) عنوانه)ا))

الخميسات) (15111 ( السالم) حي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 A 1)1))وفي شاآع) 1))أكتولر) بتاآيخ)

تجزئة بن دعنون حي تداآت)-)15111 

الخميسات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

نون8ر)1)1))تحت آقم)1197.

8(5I

COMPTA ECO MAROC

FADZO-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA ECO MAROC

 BD  HASSAN(II(TISSIR(II ، 1(7

26100، BERRECHID(MAROC

FADZO-TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الرقم 9 تجزئة الراحة 

برشيد - 6111) برشيد. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

14(11

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FADZO-TRAV
نجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصدير و) (- تجاآة عامة) (- االملنيوم)

االستراد.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السفلي الرقم)9)تجزئة الراحة برشيد)

- 6111))برشيد.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد الريمة بدآ)):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد فهري طاآق):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( بدآ) الريمة  السيد 
برشيد) الصافي  تجزئة  (5 الزنقة) (18

6111))برشيد املغرب.
عنوانه)ا)) طاآق  فهري  السيد 
حي التضامن ح ح برشيد) (57 الرقم)

6111))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( بدآ) الريمة  السيد 
برشيد) الصافي  تجزئة  (5 الزنقة) (18

6111))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (14 بتاآيخ) ( ب8رشيد) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)5)14.

8(6I

Advance(Center

LE RELAIS SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance(Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
 Le(Relais(Shop

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 941 زاوية 
شاآع كيش الوداية و زنقة النوآس 
11161 تماآة  آقم 1. تماآة - )

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131167
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Le (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Relais(Shop
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

سوق ممتاز
استيراد و تصدير

عنوان املقر االجتماعي):)941)زاوية)
شاآع كيش الوداية و زنقة النوآس)
التماآة) (11161 آقم)1.)تماآة)-))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد عمر الديوآي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).
((: الشاوني) الحكيم  عبد  السيد 
511)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)
)السيد عمر الديوآي):)511)بقيمة)

111)دآهم.
(: الشاوني) الحكيم  عبد  السيد 

511)بقيمة)111)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الديوآي  عمر  السيد 
س تجزئة بتهوفن زنقة واد) (11 آقم)
تماآة) (1(141 سبو الهرهوآة))

املغرب.
الشاوني) الحكيم  عبد  السيد 
شاآع محمد السادس) (5( عنوانه)ا))

السوي�ضي))11171.)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الديوآي  عمر  السيد 
س تجزئة بتهوفن زنقة واد) (11 آقم)

سبو الهرهوآة)141)1)تماآة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (14 بتاآيخ) ( بتماآة) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)81)4.
8(7I

CACHAD MP CONSULTING

CACHAD MP CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CACHAD MP CONSULTING
15 شاآع األبطال أڭدال، 11191، 

الرلاط املغرب
 CACHAD MP CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شاآع 
األبطال، الشقة 4 أڭدال 11191 

الرلاط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

146497
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CACHAD MP CONSULTING
تكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أهداف الشركة في املغرب و راآجه)

فيما يلي))
االستشاآة و املرافقة بخصوص) (
جمي ) و  عامة،) بصفة  التواصل 
العمليات الخاصة باإلداآة و التسيير و)
التنظيم،)لفائدتها أو لفائدة األطراف،)
و بصفة عامة كافة العمليات املالية)
غيرها) أو  الصناعية  و  التجاآية  و 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
الشركة) بموضوع  جزئيا  أو  كليا 

املذكوآ أعاله و لكل غرض مشابه أو)

متمم شأنه تيسير و تنمية الشركة و)

نشاطها.

15)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 11191 أڭدال) (4 الشقة) األبطال،)

الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 Charles-Hubert السيد)

Nicolas(Maguin((:((75)حصة بقيمة)

111)دآهم للحصة).

 Capucine( Estelle السيدة)

 111 بقيمة) حصة  (Bonnet :  (5

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Charles-Hubert السيد)

 (9 عنوانه)ا)) (Nicolas( MAGUIN

شاآع بوآغون)75117)باآيس فرنسا.

 Capucine( Estelle السيدة)

شاآع) ((9 عنوانه)ا)) (BONNET

بوآغون)75117)باآيس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Charles-Hubert السيد)

 (9 عنوانه)ا)) (Nicolas( MAGUIN

شاآع بوآغون)75117)باآيس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

1)1))تحت آقم)117446.

8(8I

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير

 TINGHIR ETUDE ET
INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير
آقم 394 تجزئة اديس نغير شاآع 

محمد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

45811، تنغير املغرب
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 TINGHIR ETUDE ET
INGENIERIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 11) 
حي بوكافر تنغير اقليم تنغير 45111 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
919

 14 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.TINGHIR ETUDE ET INGENIERIE
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)11) 
 45111 حي بوكافر تنغير اقليم تنغير)

تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111 ( (: اآعيش) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف اآعيش عنوانه)ا))
زنقة))الحاج عمر))تنغير)45811)تنغير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف اآعيش عنوانه)ا))
زنقة))الحاج عمر))تنغير)45811)تنغير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نون8ر) (1( بتاآيخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)1))تحت آقم)-.
8(9I

N(M CONSEIL-SARL

LIFE FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LIFE FRUITS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

ابعجاجا آقم 338 احدادا - 111)6 
الناظوآ املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.11441

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):
محمد لعوت) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.111
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.111
شتن8ر) ((1 بتاآيخ) بلكاسم  محمد 

.(1(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)3486.

831I

GFC SUPERVISEUR

EXIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GFC SUPERVISEUR
 N°17 RUE(MAGELLAN(APT13 ،.
20110، CASABLANCA(MAROC

EXIMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39), الحي 
الصناعي الجنوب الغربي - 8811) 

املحمدية املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.16183

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)14)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»39),)الحي الصناعي الجنوب الغربي)

- 8811))املحمدية املغرب«)إلى)»89, 

(- الغربي) الجنوب  الصناعي  الحي 

8811))املحمدية))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1415.

831I

مكتب محاسبة

 CAFEDAMAR
 D’AGRICULTURE ET

SOLUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب محاسبة

عماآة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدية ، 114)5، 

الرشيدية املغرب

 CAFEDAMAR D’AGRICULTURE

ET SOLUTION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

13 آقم 1161 تجزئة موالي علي 

الشريف  - 111)5 الرشيدية 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.13473

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)11)شتن8ر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة موالي) (1161 آقم) (13 »بلوك)

الرشيدية) (5(111 (- ( الشريف) علي 

الحسن) موالي  »شاآع  إلى) املغرب«)
 5(111 (- ( الثاني) الطابق  (3( آقم)

اآفود))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)98).

83(I

DO CONSULTING

IFKAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,31

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

IFKAY - ايفكاي
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس 

مال 100،000 دآهم
شركة تحت التصفية

املقر الرئي�ضي: 131 شاآع أنفا - منزل 
دازوآ - مكتب N ° 11B - الداآ 

البيضاء
 RC N° آقم املعرف الضريبي 

 371(49
ارتتام التصفية)

انتهاء)الشخصية االعتباآية)
إبراء)وكيل التصفية

إلنجاز) السلطات  تفويض 
اإلجراءات القانونية

قرآ) (،(119 دجن8ر) (31 بتاآيخ)
االجتماع العام ما يلي):)

الشركة) تصفية  ارتتام  (•
يفكاي)

الشخصية) إنتهاء) (•
االعتباآية وشطب السجل التجاآي

إبراء)وكيل التصفية) (•
السلطات إلنجاز) تفويض  (•

اإلجراءات القانونية
وكيل التصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

نون8ر)119))تحت آقم)1663)7.

833I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE CHAHBOUN DES
MINES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
 ،AV(MED(V ، 35100

جرسيف املغرب
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 STE CHAHBOUN DES MINES
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي صاكة 

سونطر جرسيف - 35111 جرسيف 
املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1187
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):
 4 تفويت السيد))ة))عبدهللا كري)
حصة اجتماعية من أصل))1)حصة)
لفائدة))السيد))ة))محمد لعابد بتاآيخ)

13)شتن8ر)1)1).
 4 تفويت السيد))ة))عبدهللا كري)
حصة اجتماعية من أصل))1)حصة)
)ة))عبد القادآ لعابد) السيد) ( لفائدة)

بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).
 4 تفويت السيد))ة))عبدهللا كري)
حصة اجتماعية من أصل))1)حصة)
لعيساوي) يحي  )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاآيخ)13)شتن8ر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1)1)/911.

834I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

سافوغ اديليس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ)

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°11,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
سافوغ اديليس »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ابواب 
مراكش الشطر 13 تجزئة آقم 7  
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.88861

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

إضافة شعاآ تجاآي للشركة وهو:

مخ8زة و حلويات لنوازيت

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116631.

835I

NADOFISC SARL

 HAJAR TRANSPORT 

NATIONAL
إعالن متعدد القراآات

NADOFISC SARL

شاآع 3 ماآس زنقة قرطبة عماآة 

7 شقة آقم ) الناضوآ ، 111)6، 

الناضوآ املغرب

 HAJAR TRANSPORT 

NATIONAL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

العمران آقم 3417 سلوان الناظوآ 

- - الناظوآ املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(15(7

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)8))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

هدف) تعديل  الوحيد  الشريك  قرآ 

التالية) االنشطة  بحذف  الشركة 

للبضائ ) والدولي  الوطني  ( النقل) (-:

والدولي) الوطني  ال8ري  امل8ردة-النقل 

(. الدولي) اللنقل  -وكيل  للبضائ )

واستبدالها باألنشطة التالية):)النقل)

للغير-) للبضائ   والدولي  الوطني 

استيراد وتصدير

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد يوسف بوررص مسيرا)

استقالة) قبول  بعد  للشركة  جديدا 
املسير السابق السيد آلي  الشطريوي

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

تعديل الهدف الشركة

على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 

استقالة املدير الحالي وتعيين) مايلي:)

مدير جديد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)3487.

836I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 ETS BOUCHAIB COMPLEXE
D’ARTISANAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ)

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

 ETS BOUCHAIB COMPLEXE

D’ARTISANAT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 دآ ب 

باي�ضي ، القصبة ، مراكش -  41161 

مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.49317

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
تقرآ) ((1(1 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

إضافة شعاآ تجاآي للشركة وهو:

DAR BOUCHAIB

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116859.

837I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE OULMANE BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

STE OULMANE BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

مستخرج من املنزل آقم31، دآب1، 
زنقة بئر أنزآان، حي السالم، ويسالن 

- 51181 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

46919

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((119 يناير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OULMANE BOIS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

النجاآة،)بي  الخشب بالتقسيط.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

دآب1،) مستخرج من املنزل آقم31،)
زنقة بئر أنزآان،)حي السالم،)ويسالن)

- 51181)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 11.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (111 ( (: السيد محمد بزاآ)
بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بزاآ عنوانه)ا))محل)
دآب1،) مستخرج من املنزل آقم31،)
زنقة بئر أنزآان،)حي السالم،)ويسالن)

51181)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بزاآ عنوانه)ا))محل)
دآب1،) مستخرج من املنزل آقم31،)
زنقة بئر أنزآان،)حي السالم،)ويسالن)

51181)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ف8راير) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

119))تحت آقم)786.

838I

HIDA SERVICE TAROUDANT

BOUFAMRI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

BOUFAMRI TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
اكويدير والد برحيل تاآودانت 

83111 تاآودانت املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.3789

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
املؤآخ في)17)أكتولر)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تاآودانت) برحيل  والد  اكويدير  »حي 
»الحي) إلى) تاآودانت املغرب«) (83111
الجديد والد برحيل تاآودانت)83111 

تاآودانت))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاآودانت))بتاآيخ)14)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1439.
839I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

ANZAR et AMON  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
 ANZAR et AMON  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب 
آقم 1 ، عقاآ »باهيا الثالث 

والعشرون« ، زنقة موالي آشيدى، 
الطابق الخامس، شقة آقم )4 ، 
جيليز - 41111 مراكش  املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.1116(1
بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)31)غشت)1)1))تقرآ حل))

ذات) شركة  (ANZAR et AMON
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111
اإلجتماعي مكتب آقم)1)،)عقاآ)»باهيا)
موالي) زنقة  (، والعشرون«) الثالث 
آشيدى،)الطابق الخامس،)شقة آقم)
)4)،)جيليز)-)41111)مراكش))املغرب)
نتيجة لصعولة الحصول على زلائن.

و عين:
السيد)ة))طه)))بوزآاآة و عنوانه)ا)))
113  41111)مراكش)) 3)آقم) املسيرة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 
الختامية بتاآيخ)31)غشت)1)1))وفي)
»باهيا الثالث) عقاآ) (، (1 مكتب آقم)
زنقة موالي آشيدى،) (، والعشرون«)
(، (4( آقم) شقة  الخامس،) الطابق 

جيليز)-)41111)مراكش))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

1)1))تحت آقم)116858.

841I

HIDA SERVICE TAROUDANT

BOUFAMRI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

BOUFAMRI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اكويدير والد برحيل  تاآودانت 

83111 تاآودانت املغرب .
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3789

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 أكتولر) (17 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»511.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (611.111« إلى) دآهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاآودانت))بتاآيخ)14)نون8ر)

1)1))تحت آقم)1438.

841I

DAR COMPTABILITE

ALPHA RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC

ALPHA RIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي 
عاآيض طريق الرئيسية تاويمة  
الناضوآ - 1)1)6 الناضوآ املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1887
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALPHA RIF
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجاز)

استيراد و توزي  الخضر و الفواكه.
حي) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاويمة)) الرئيسية  طريق  عاآيض 

الناضوآ)-)1)1)6)الناضوآ املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: اكعوش) شكري  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
السيد محمد امين اكعوش):))511 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شكري اكعوش عنوانه)ا))
شاآع طنجة آقم)17)الناظوآ)1)1)6 

الناضوآ املغرب.
اكعوش) امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا))شاآع طنجة زنقة)1)آقم)5)  

1)1)6)الناضوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكري اكعوش عنوانه)ا))
شاآع طنجة آقم)17)الناظوآ)1)1)6 

الناضوآ املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)13)نون8ر)

1)1))تحت آقم)3663.
84(I
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 CENTRE ELIDRISSI DU

DIABETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 CENTRE ELIDRISSI DU DIABETE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل آقم 

)49.11 تجزئة البحيرة الشطر الراب  

الصويرة - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5431

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE ELIDRISSI DU DIABETE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إداآة العمليات التجاآية أو الخدمية)

)مركز السكري).

عنوان املقر االجتماعي):)محل آقم)

)49.11)تجزئة البحيرة الشطر الراب )

الصويرة)-)44111)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

شيماء) االدآي�ضي  زكي  السيدة 
دآهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
شيماء) االدآي�ضي  زكي  السيدة 
الغزوة) (1 املنزه) (11( آقم) عنوانه)ا))

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
شيماء) االدآي�ضي  زكي  السيدة 
الغزوة) (1 املنزه) (11( آقم) عنوانه)ا))

الصويرة)44111)الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)65).

843I

NADOFISC SARL

KARTI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شاآع 3 ماآس زنقة قرطبة عماآة 
7 شقة آقم ) الناضوآ ، 111)6، 

الناضوآ املغرب
KARTI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الجديدة العمرانية آقم 1133 الفئة 
 6(71( ب سلوان - )

الناظوآ املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1911
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KARTI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الوطني والدولي للبضائ  للغير

استيراد وتصدير.
املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الفئة) (1133 الجديدة العمرانية آقم)
)71)6)الناظوآ) ب سلوان)-))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: الرفاس) فوزي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
 511 ( (: ياسين) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الرفاس  فوزي  السيد 
الناظوآ) ( سلوان) ضرضوآة  حي 

)71)6)الناظوآ املغرب.
السيدة سعيدة ياسين عنوانه)ا))
 ( آقم) ((3 زنقة) (4 م) السدآي  حي 

البيضاء)1651))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الرفاس  فوزي  السيد 
الناظوآ) ( سلوان) ضرضوآة  حي 

)71)6)الناظوآ املغرب
السيدة سعيدة ياسين عنوانه)ا))
 ( آقم) ((3 زنقة) (4 م) السدآي  حي 

البيضاء)1651))البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)9)34.
844I

نوغلب

ELECTRO MAAMMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم آيزانا 
م8روكة طريق أكوآاي مكناس ، 

51111، مكناس املغرب
ELECTRO MAAMMAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ والد 
زيان دويمني واد جديدة مكناس - 

51111 مكناس املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(693

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((1(1 يناير) ((7 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (ELECTRO MAAMMAR
وعنوان) دآهم  (111.111 آأسمالها)

زيان) والد  دواآ  اإلجتماعي  مقرها 

دويمني واد جديدة مكناس)-)51111 

افالس) (: ل) نتيجة  املغرب  مكناس 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دواآ والد)
(- مكناس) جديدة  واد  دويمني  زيان 

51111)مكناس املغرب.)

و عين:

و) ( املعمر) ( نجوى) السيد)ة))

مالك) االمام  اعدادية  عنوانه)ا))

مكناس) (51111 سيدي بابا مكناس)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ف8راير) (11 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم))1).

845I

Audifisc(Maroc

HBSC IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

»SARL«HBSC(IMMOBILIER

املقر االجتماعي :  الداآ البيضاء، 66  
شاآع موالي ادآيس االول
آأسمال 111111 دآهم

املسجلة بالسجل التجاآي بالداآ 

البيضاء تحت آقم 431755

تفويت حصص اجتماعية
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مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (1-
بالداآ البيضاء)في)17)شتن8ر)1)1)

مصطفى) احمد  السيد  فوت  (-
من) اجتماعية  حصة  ((5 ( الكتاني)
في) يمتلكها  التي  حصة  (151 ( أصل)

»(HBSC IMMOBILER(«(شركة
 HBS HOLDING(«(لفائدة شركة

»(CHAKIB
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ في) ((-
الداآ البيضاء)بتاآيخ)17)شتن8ر)1)1) 
(» (HBSC IMMOBILIER (« لشركة)

تقرآ مايلي:
-)املصادقة على تفويت))الحصص)
الشركة) في  حدثث  التي  االجتماعية 
7)من)) و) (6 ( وعليه تم تعديل الفصل)

القانون األسا�ضي للشركة كمايلي):
محدد) الشركة  آأسمال 
إلى) مقسم  دآهم  (111.111 ( في)
 111 بقيمة) اجتماعية  1.111حصة 

دآهم
للحصة الواحدة موزعة كما يلي):

 HBS HOLDING (« شركة)
(»(CHAKIB

5)4))حصة))
(»(DIARS ADDAWAM(«(شركة

311))حصة))
 HOLDING (« ( شركة)

»(ABOURIZK
151))حصة.

الكتاني)) مصطفى  احمد  السيد 
5)1حصة)

-3)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
 (1(1 أكتولر) فاتح  بتاآيخ  البيضاء)

تحت آقم)17)748.
846I

LEVA SARL

TRAVAMIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAVAMIL SARL
 AV LALLA YACOUT ET 61

 MUSTAPHA(EL(MAANI(ETG 2
 N° 69 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

TRAVAMIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

الال ياقوت و مصطفى املعاني طابق 

) آقم 69 - 1111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

474141

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAMIL

األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(, التجاآة) ( (, البناء) أو  املختلفة 

التنظيف.

61)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الال ياقوت و مصطفى املعاني طابق)) 
آقم)69 - 1111))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد إبراهيم ميلي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد كمال انعايمي):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ميلي  إبراهيم  السيد 

دواآ اللغاغفة عين الضرلان لحالف))

6151))ابن أحمد املغرب.

عنوانه)ا)) انعايمي  كمال  السيد 

ابن) ((6151 ( لوالد) املقاولة  شاآع 

أحمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميلي  إبراهيم  السيد 
دواآ اللغاغفة عين الضرلان لحالف))

6151))ابن أحمد املغرب
عنوانه)ا)) انعايمي  كمال  السيد 
ابن) ((6151 لوالد) املقاولة  شاآع 

أحمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.
847I

AZ CONSULATNTS

ALM SOLUTIONS
إعالن متعدد القراآات

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALM SOLUTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 161، 
زنقة 11 الطابق الراب  الشقة 17 
بوآنازيل - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(439(5

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)11)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
الذي) األسهم:) 1.نقل  آقم) قراآ 
حصص) نقل  مايلي:) على  ينص 
  ALM INVEST لشركة) مشتركة 

لصالح السيد وليد اتشافر
قراآ آقم)).استقالة مسير الشركة:)
استقالة) مايلي:) على  ينص  الذي 
مهامه) من  كودآاآ  محمد  السيد 
وتعيين السيد وليد) كمسير للشركة،)

اتشافر كمسير جديد
3.تغيير املقر اإلجتماعي) قراآ آقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
تغيير مقر الشركة من)4،)زنقة حسن)

 A(الطابق األآ�ضي(A(السكتاني عماآة
أ حي كوتيي إلى)161،)زنقة)11)الطابق)

الراب  الشقة)17)بوآنازيل

4.تغيير الشكل القانوني) قراآ آقم)

مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

الى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

النظام) 1.اعتماد  آقم) بند 

ينص) الذي  الجديد:) االجتماعي 

النظام األسا�ضي) اعتماد  مايلي:) على 

  ALM SOLUTIONS الجديد لشركة)

م ) الجديد  طابعها  م   ليتوافق 

مسؤولية محدودة ملساهم واحد

بند آقم)).سلطة تنفيذ اإلجراءات)

مايلي:) على  ينص  الذي  القانونية:)

لحامل) الصالحيات  جمي   منح 
ُ
ت

نسخة أو مستخرج من محضر هذه)

اإلجراءات) الستكمال  القراآات 

القانونية املطلولة في هذا الشأن

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن8ر)1)1))تحت آقم)748131.

848I

عبد العزيز ررشوف

ADRIM FERKLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عبد العزيز ررشوف

ص ب : 86 ، آقم 168  شاآع 

الحسن الثاني امللعب البلدي 

تنجداد الرشيدية ، 611)5، تنجداد 

املغرب

ADRIM FERKLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

61 واد الدهب تنجداد - 611)5 

تنجداد املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(965
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بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) ((6 في) املؤآخ 

املصادقة على):

يوسف عبدي) )ة)) تفويت السيد)

151)حصة اجتماعية من أصل)151 

حصة لفائدة))السيد))ة))آشيد باحو)

بتاآيخ)6))غشت)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/)7).

849I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TASSAOUT GLASS AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

 TASSAOUT GLASS AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

14الحي الصناعي النخيل آقم 155 

قلعة السراغنة - 43111 قلعة 

السراغنة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(5(5

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

تقرآ) ((1(1 أكتولر) (11 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 TASSAOUT الوحيد) الشريك  ذات 

آأسمالها) مبلغ  ( (GLASS AUTO

مقرها) وعنوان  دآهم  (111.111

الصناعي) 14الحي  آقم) اإلجتماعي 

السراغنة) قلعة  (155 آقم) النخيل 

املغرب) السراغنة  قلعة  (43111  -

عجز الشركة عن تغطية) (: نتيجة ل)

مصاآيفها.

آقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 155 آقم) النخيل  الصناعي  14الحي 

قلعة) (43111 (- السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.)

و عين:

اكويدآ) ( يوسف) ( السيد)ة))

قلعة) البانكة  دواآ  عنوانه)ا)) و 

السراغنة) قلعة  (43111 السراغنة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)14 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/53).

851I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

DAMLA SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

DAMLA SYSTEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 191 

تجزئة تساوت 1 العطاوية قلعة 

السراغنة - 43111 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4171

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAMLA SYSTEM
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات
انشاء)مشاآي  السقي بالتنقيط.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)191 
قلعة) العطاوية  (1 تساوت) تجزئة 
قلعة السراغنة) (43111 (- السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: مينة) صاديق  السيدة 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مينة  صاديق  السيدة 
العطاوية) (1 تجزئة تساوت) (193 آقم)
قلعة) (43111 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مينة  صاديق  السيدة 
العطاوية) (1 تجزئة تساوت) (193 آقم)
قلعة) (43111 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)15 
أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/6)).
851I

MONITUDE SARL

الشهابي ايمبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONITUDE SARL
 TETOUANAV DAKKA TOUABEL

 SOFLA ، 93040، TETOUAN
MAROC

الشهابي ايمبوآ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرج 

رالل عين ملول الوالية سنتر بلوك 

 TETOUAN 7 4 ايمولل ب آقم

93111 تطوان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(77(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الشهابي)

ايمبوآ.

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير،التجاآة و توزي  املالبس.

مرج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رالل عين ملول الوالية سنتر بلوك)4 

 TETOUAN 93111 7(ايمولل ب آقم

تطوان املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد الشهابي الحسن)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشهابي الحسن عنوانه)ا))

الطابق) مدآيد  زنقة  األميرة  تجزئة 

الثاني آقم7 )9311)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشهابي الحسن عنوانه)ا))

الطابق) مدآيد  زنقة  األميرة  تجزئة 

الثاني آقم7 )9311)تطوان املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)18)أكتولر)

1)1))تحت آقم)4699.

85(I

SMOUNIAMINA

 SOCIÉTÉ EXCELLENCE
MODE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

  SOCIÉTÉ EXCELLENCE MODE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 5 
آاس زاويـــة  آقـــم  11  فـــاس آقم 5 

آاس زاويـــة  آقـــم  11  فـــاس 31111 

فــــاس املـــغــرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.34559

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 

113))تقرآ حل) 19)دجن8ر) املؤآخ في)

  SOCIÉTÉ EXCELLENCE MODE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

آأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  دآهم  (11.111,11
آقـــم)) ( زاويـــة) آاس  (5 آقم) اإلجتماعي 
11))فـــاس آقم)5)آاس زاويـــة))آقـــم))11  

نتيجة) املـــغــرب  فــــاس  (31111 فـــاس)

الملــنـافســة.

و عين:

و) الحــكــيم  ( يــوسـف) السيد)ة))
تجـزئة) س  ز-) ( (33 آقــم) عنوانه)ا))

الحــديقـة تغـات))فــاس)31111)فــــاس)

املـــغــرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 5 وفي آقم) ((113 دجن8ر) (19 بتاآيخ)
آاس زاويـــة))آقـــم))11))فـــاس)-)31111 

فــاس املــغـرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (31 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

114))تحت آقم)114)/37).
853I

ائتمانية بوعرفة

STE TBOUGITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

ائتمانية بوعرفة
آقم49 زنقة الداآ البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 11)61، بوعرفة املغرب
STE TBOUGITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع الداآ 
البيضاء  زنقة )1   - )6115 بني 

تاجيت املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.479

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 شتن8ر) ((5 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
 11.111« أي من) دآهم«) (611.111«
عن) دآهم«) (611.111« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت آقم)18).
854I

Naciri(&(Associés

 LEAR CORPORATION
MEKNES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 LEAR CORPORATION MEKNES
SARL AU

شــركـة محدودة املسؤولية ذات 
شريك فريد آأسمـالهـا االجتماعي 

111.551 دآهم
مقـرهـا االجتماعـي: شاآع محمد 

السادس، الحي الصناعي، التجزئة 

آقم )، مرجان

مــكـــنــاس – املغــــــرب

السجل التجاآي بمكنـاس آقــم 

 51.153

تـــــــــأســـيـس

بمقـتضـى عـقــد عـرفـي مبــرم مؤآخ)

تأسيس) تم  (،(1(1 أكتولر) (14 في)

ذات) املسؤولية  محدودة  شــركــة 

شريك فريد مميزاتها كالتالي):)

 LEAR ( (: الـتـســمــيـة)

 CORPORATION MEKNES SARL

AU

محدودة) شـــركــــة  (: الــنــــــــوع)

املسؤولية ذات شريك فريد.)

الغــــــرض):))املـــوجــــز))يتمثــل غرض)

الشركة في صن  و جم  و شراء)و بي )

قط  وقط  غياآ ومكونات السياآات.

آأسمال) (: الشركـــة) مـال  آأس 

الشركة محدد في مبلغ رمسمائة و)

(، دآهم) ((551.111( ألف) رمسين 

مقسم إلى رمسمائة و رمسين ألف)

)551.111))حصة اجتماعــيـة بقيمة)

دآهــم))1))واحد للحصة الواحـدة،)تم)

اكتتابها و تحريرها نقــدا بالكامل من)

 Lear (« طرف الشريك الفريد شركة)

.»(automotive(Morocco(SAS

محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

التجزئة) الصناعي،) الحي  السادس،)

آقم))،)مرجان،)مــكـــنــاس)–)املغــــــرب.

99)سنة ابتداء)مـن تـاآيـخ) (: املـــــــدة)

تـقـيـيـد الشـركـة بالسـجــل التجـاآي.

املسيرين:

العرفي) العقد  نفس  بمقتضـــى 

تــم تعييـــن) (،(1(1 أكتولر) (14 بتاآيخ)

كمسير أول للشركة ملدة غير مــحددة)

Alexandre(Brue(السيد

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

أكتولر) ((8 التجاآي بمكنــاس بتاآيخ)

1)1))تحت آقم)51.153.

855I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE TGBB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 آقم 3 تنجداد ، 611)5، 

تنجداد املغرب
STE TGBB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

ايت الحو ملعب  - 611)5 تنجداد 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
14((3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TGBB
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي):)قصر ايت)
الحو ملعب))-)611)5)تنجداد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 ( (: احمد) بوين�ضي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احمد  بوين�ضي  السيد 
 5((51 ( ملعب) الحو  ايت  قصر 

كلميمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) احمد  بوين�ضي  السيد 
 5((51 ( ملعب) الحو  ايت  قصر 

كلميمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)966.
856I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE LOUBNA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 آقم 3 تنجداد ، 611)5، 

تنجداد املغرب
STE LOUBNA SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
تغدوين الجديدة - 611)5 تنجداد 

املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.13((9

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):
املكاوي آشيد) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (11.111
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (11.111
أكتولر) (13 بتاآيخ) ادآي�ضي  يونس 

.(1(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)1)1))تحت آقم))31.
857I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

BIRD&BIRD AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIRD&BIRD(AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

آأسمالها 11.111 دآهم
املقر االجتماعي : 117 شاآع الحسن 

الثاني، عماآة بلو باآك الطابق 
الخامس، الداآ البيضاء

474171 سجل التجاآي بالداآ 
البيضاء:

 IF(N° 45986255 – ICE – 
N°11(53((6111118(

 31 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
،)تم تأسيس شركة ذات) يناير1)1))
بالخصائص) محدودة،) مسؤولية 

التالية):
 BIRD&BIRD( ( ( تسمية الشركة:)

AFRICA
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة)
117)شاآع الحسن) (: مقر الشركة)
الطابق) باآك  بلو  عماآة  الثاني،)

الخامس،)الداآ البيضاء
الشركة) غرض  (: الشركة) غرض 
في) (، مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل 
إما لنفسها أو) (، املغرب أو في الخاآج)
التالية) العمليات  نيابة عن األغياآ،)

املعلنة وغير املقيدة:
قانون) في  واملواكبة  املشوآة  (-

األعمال؛
القانونية،) االستشاآات  (-

الضريبية،)املالية واالجتماعية؛
واملواكبة) املشوآة  تقديم  (-
لعمليات االدماج والتملك،)وعمليات)
الشركة،) هيكلة  وإعادة  الرأسمال،)

وعمليات التمويل؛
لتنظيم) واملساعدة  املشوآة  (-
في) القانونية  الوظيفة  وهيكلة 
إنشاء) مواكبة  عن  (

ً
فضال الشركة،)

مماآسات الحكامة واملطابقة؛
واملساعدة) القانونية  املشوآة  (-
القانون) عمليات  جمي   إداآة  في 
الدولي وعمليات االستيراد والتصدير)

ومعامالت التجاآة الدولية؛
دآاسة وصياغة جمي  العقود،) (-
وكذلك القيام بجمي  اإلجراءات ذات)

الصلة؛
و) املحسباتية  ( أعمال) جمي   (-
والتدقيق) الجبائية  االستشاآات 

والتنظيم القانوني؛
-)إجراء)أي تشخيص قانوني وأي)
مالية) جبائية،) قانونية،) دآاسات 

واجتماعية.

والتكوينات) الندوات  تنظيم  (-

القانونية.

املعامالت) جمي   عام،) وبشكل 

واملنقولة) والصناعية  التجاآية 

بشكل) املرتبطة  (، واملالية) والعقاآية 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة،)

أو التي من املحتمل أن تعزز تحقيقها)

مشاآكة) أي  وكذلك  وتطويرها،)

مباشرة أو غير مباشرة،)بأي شكل من)

األشكال سواء)في الشركات التي تسعى)

لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

املدة:)99)سنة.

دآهم) (11.111 الشركة:) آأسمال 

11.111)حصة من فئة) ( مقسمة إلى)

1)دآهم للحصة محرآة و مكتتبة كليا.)

Gildas(Louvel((التسيير:)السادة

  Boris(Martor((((و

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

  (1(1 شتن8ر) (31 بتاآيخ) البيضاء،)

تحت عدد))474171. 

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

البيضاء)تحت عدد))).747897 

ملخص قصد النشر

858I

KHAIRI LIL IAAMAR

KHAIRI LIL IAAMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  KHAIRI LIL IAAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي سالم 1 

مج د) زنقة 1 آقم 16 ال8رنو�ضي 

البيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475183

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KHAIRI(:االقتضاء)بمختصر تسميتها

 LIL IAAMAR

الترويج) بإيجاز:) الشركة  غرض 

 PROMOTION ( (- العقاآي)

IMMOBILIERE

سالم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال8رنو�ضي) (16 آقم) (1 زنقة) مج د)) (1

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ريري كمال عنوانه سالم)
أهل) ((3 آقم) (1 مجموعة س زنقة) (1

الغالم ال8رنو�ضي البيضاء.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ريري كمال عنوانه سالم)
أهل) ((3 آقم) (1 مجموعة س زنقة) (1

الغالم ال8رنو�ضي البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالداآ البيضاء)بتاآيخ)-)تحت)
آقم)-.

859I

ائتمانية بوعرفة

STE WIDBAZ STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية بوعرفة
آقم49 زنقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 11)61، بوعرفة املغرب

 STE WIDBAZ STAR
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
لال مريم الحي الجديد - )6115 

تالسينت املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.493

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 شتن8ر) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):
 34 حمو الباز) )ة)) تفويت السيد)
 111 أصل) من  اجتماعية  حصة 
لحسن) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ميموني بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).
الرحمان) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
34)حصة اجتماعية من أصل) ويدو)
111)حصة لفائدة))السيد))ة))لحسن)

ميموني بتاآيخ)8))شتن8ر)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (19 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت آقم)11).

861I

LEVA SARL

OUAMED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUAMED TRANS SARL
 AV LALLA YACOUT ET 61

 MUSTAPHA(EL(MAANI(ETG 2
 N° 69 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
OUAMED TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 
الال ياقوت و مصطفى املعاني طابق 
) آقم 69 - 1111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
475197

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUAMED TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السل .

61)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الال ياقوت و مصطفى املعاني طابق)) 

آقم)69 - 1111))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الوتري) بنداوود  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد محمد الوتري):))511)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنداوود الوتري عنوانه)ا))

 (6(1( السواليم) الخاليف  دواآ 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) الوتري  محمد  السيد 

ج) عماآة  (1 بلوك) (4 بانوآاما شطر)

البيضاء) ((1111 ال8رنو�ضي) (31 آقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنداوود الوتري عنوانه)ا))

 (6(1( السواليم) الخاليف  دواآ 

برشيد املغرب

عنوانه)ا)) الوتري  محمد  السيد 

ج) عماآة  (1 بلوك) (4 بانوآاما شطر)

البيضاء) ((1111 ال8رنو�ضي) (31 آقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

861I

LEVA SARL

EUROPE HYGIENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROPE HYGIENE SARL AU

 AV LALLA YACOUT ET 61

 MUSTAPHA(EL(MAANI(ETG 2

 N° 69 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

EUROPE HYGIENE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

الال ياقوت و مصطفى املعاني طابق 

) آقم 69 - 1111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

475565

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن8ر) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROPE HYGIENE

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استراد و تصدير.

61)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الال ياقوت و مصطفى املعاني طابق)) 
آقم)69 - 1111))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: محمد) عصري  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  عصري  السيد 

حي الشريفة زنقة)16)آقم)6))شقة)7 

عين الشق)1111))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  عصري  السيد 

شقة) ((6 آقم) (16 حي الشريفة زنقة)

7)عين الشق)1111))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)-.

86(I

MOBYCROSS

HAMZA EL MOTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAMZA EL MOTOS

 CASABLANCA ، 20230،

casablanca(maroc

HAMZA EL MOTOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دياآ 

 ،GH 1-A10 عماآة III األندلس

متجر آقم 5، بوسكوآة - 1111) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

476(31

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMZA EL MOTOS
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غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)

أجزاء) كذلك  و  الناآية  الدآاجات 

الغياآ للدآاجات الناآية..

دياآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،GH 1-A11 عماآة) (III األندلس)

 (1111 (- بوسكوآة) (،5 آقم) متجر 

الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد حمزة الحسيني)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة الحسيني عنوانه)ا))

 3 زنقة) (1 طابق) ماآيشو  ساحة  (6

بلفدير))1111))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة الحسيني عنوانه)ا))

 3 زنقة) (1 طابق) ماآيشو  ساحة  (6

بلفدير))1111))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751514.

863I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

IMLIL GLOBAL COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

 IMLIL GLOBAL COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 34) 

حي امليل قلعة السراغنة  - 43111 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4(19

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMLIL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.GLOBAL COMPANY

-اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والبناء

-تجاآة عامة.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)34) 

 43111 (- ( حي امليل قلعة السراغنة)

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيدة الطو�ضي ايمان)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الطو�ضي ايمان عنوانه)ا))

 14 آقم) (18 بلوك) مريم  اللة  حي 

البيضاء)1671)))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الطو�ضي ايمان عنوانه)ا))

 14 آقم) (18 بلوك) مريم  اللة  حي 

البيضاء)1671)))البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)1) 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/67).

864I

إئتمانية الوفاء

SIMOBRAHIM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء

شاآع عالل الفا�ضي الرقم 79 

سطات ، 6111)، سطات املغرب

 SIMOBRAHIM TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

عزوز لعراعير املزامزة الجنولية 

سطات - 6111) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6133

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIMOBRAHIM TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)-1)أشغال)

البناء)املختلفة

-))كراء)الخشب للبناء.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد عزوز لعراعير املزامزة الجنولية)

سطات)-)6111))سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: رالد) مساعد  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رالد  مساعد  السيد 

املزامزة) لعراعير  عزوز  اوالد  دواآ 

سطات) ((6111 سطات) الجنولية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رالد  مساعد  السيد 

املزامزة) لعراعير  عزوز  اوالد  دواآ 

سطات) ((6111 سطات) الجنولية 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسطات))بتاآيخ)15)أكتولر)

1)1))تحت آقم)1)1)/5)11.

865I

الفضيلة

FZ FACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفضيلة
آقم 9)5 شقة آقم 4 الوحدة 

5 شاآع عالل الفا�ضي  مراكش ، 

41171، مراكش املغرب

FZ FACTORY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق األآ�ضي آقم 775 برادي ) 

اسكجوآ  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

117515

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACTORY

ممول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت

مخ8زة عصرية

صن  ولي  الحلويات.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ( برادي) (775 األآ�ضي آقم) بالطابق 

اسكجوآ))-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: فيصل) زهراوي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 (11 ( (: ابراهيم) توآيقي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد توآيقي زينب):))311)حصة)

بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فيصل  زهراوي  السيد 

تاآكة) (181 آقم) املصمودي  تجزئة 

41111)مراكش املغرب.

السيد توآيقي ابراهيم عنوانه)ا))
اسكجوآ) (775 آقم) (( برادي) تجزئة 

41111)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) زينب  توآيقي  السيد 

تجزئة) (115 ح م فيال السعادة آقم)

القصوآ)41111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فيصل  زهراوي  السيد 

تاآكة) (181 آقم) املصمودي  تجزئة 

46111)مراكش املغرب

السيد توآيقي ابراهيم عنوانه)ا))
اسكجوآ) (775 آقم) (( برادي) تجزئة 

41111)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)116557.

866I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SATISFY TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SATISFY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املوآادي 

زنقة 8 آقم 1  - 51111 الحاجب 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 511(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SATISFY TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لصالح الغير.

املوآادي) (: عنوان املقر االجتماعي)

الحاجب) (51111  -   1 آقم) (8 زنقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 61.111 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بوشرى الزهراوي)):))311 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

 311 ( (: سعيد) حفيض  السيد 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الزهراوي)) بوشرى  السيدة 
 (4 آقم) (1 تجزئة الياقوت) عنوانه)ا))

51111)الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)) السيد حفيض سعيد 
العيون) سعادة  ((1 شقة) د  عماآة 

البساتين)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراوي)) بوشرى  السيدة 
 (4 آقم) (1 تجزئة الياقوت) عنوانه)ا))

51111)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)-.
867I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SOMEKTRADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
SOMEKTRADI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 185 
دواآ القايد حي أطلس )  - 51111 

مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.337(3

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)19)غشت)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -   ( أطلس) حي  القايد  دواآ  (185«
51111)مكناس املغرب«)إلى)»مرجان)

مكناس)) (51111  -  166 آقم) (1

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

16)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

1)1))تحت آقم)3171.

868I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

HUILERIE BENAJMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

HUILERIE BENAJMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداآي مركز العطاوية قلعة 

السراغنة - 43111 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

4(11

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) ((1(1 أكتولر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HUILERIE BENAJMA

معصرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لزيت الزيتون.
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الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قلعة) العطاوية  مركز  االداآي 

قلعة السراغنة) (43111 (- السراغنة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 ( (: السيد تمرسالت سعيد)

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تمرسالت سعيد عنوانه)ا))

العطاوية) الزيتون  تجزئة  (631 آقم)

قلعة) (43111 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تمرسالت سعيد عنوانه)ا))

العطاوية) الزيتون  تجزئة  (631 آقم)

قلعة) (43111 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)16 

أكتولر)1)1))تحت آقم)1)1)/57).

869I

MAYAFID

سويت كراش

( SWEET CRASH(  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MAYAFID

 Rue(Soumaya - Résidence

 Shehrazade 3 N°22 5ème

 Etg., Palmiers, ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 ( SWEET CRASH(  سويت كراش

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 387 شاآع 

محمد الخامس الطابق 7 آقم 19 - 

5)11) الداآ البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.4(11(1

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)18)أكتولر)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شاآع محمد الخامس الطابق) (387«

البيضاء) الداآ  ((11(5  -  19 آقم) (7

 1 فا) (( الضحى) »إقامة  إلى) املغرب«)

شقة)5)سيدي مومن)-)1411))الداآ)

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)751814.

871I

SARL

KODOMO

إعالن متعدد القراآات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

KODOMO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

سمية،إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

آقم ))، النخيل زنقة سمية،إقامة 

شهرزاد 3 الطابق 5 آقم ))، 

النخيل 111)) الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.4(4149

بمقت�ضى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)1)1)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات) شركة  إلى  الواحد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
إقراآ بتحويل الحصة بين إسماعيل)

SIHMA SARLAU(أزناآ إلى الشركة
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اإلقراآ بالتوزي  الجديد لرأس املال
قراآ آقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
التعديل املقابل للمادتين)1.6)و)7)من)

النظام األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات) شركة  إلى  الواحد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.
على) ينص  الذي  (:6 آقم) بند 
املساهمة النقدية في الشركة) مايلي:)
إسماعيل) :السيد  يلي) كما  تتوزع 
 SIHMA 99.911)دآهم؛)شركة) ازناآ)
ممتلة من طرف السيدة) ( (SARLAU

فاطمة الزهراء)ساجد)111)دآهم
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) (: الحصصص موزعة كابتي)
شركة)) ؛) حصة) (999 إسماعيل ازناآ)
فاطمة) السيدة  طرف  من  ممتلة 

الزهراء)ساجد حصة واحدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)1)1))تحت آقم)35)6).
871I

ARYAS CONSULTING

 QUAD ADVENTURE
MARRAKESH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
 QUAD ADVENTURE

MARRAKESH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

مسعود آقم 16 واحة سيدي براهيم  

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

116785

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 QUAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ADVENTURE MARRAKESH

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اآب  عجالت) ذات  الناآية  الدآاجات 

-التنزه بالدآاجات ذات اآب  عجالت)

-وسيط سياحي.).

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)

مسعود آقم)16)واحة سيدي براهيم))

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الرحمان) عبد  موالي  السيد 

 111 حصة بقيمة) (1.111 ( (: شفيق)

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موالي عبد الرحمان شفيق)
املحاميد,زاكوآة) مركز  عنوانه)ا))

47911)زاكوآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي عبد الرحمان شفيق)
املحاميد,زاكوآة) مركز  عنوانه)ا))

47911)زاكوآة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن8ر) ((9 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

1)1))تحت آقم)115876.

87(I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

IMO OFTALMOLOGIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

  IMO OFTALMOLOGIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14، اقامة 

زكرياء، زنقة الجزيرة الخضراء، 

الطابق السفلي، شقة ) - 91111 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.99(31

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 شتن8ر) ((3 في) املؤآخ 

املصادقة على):

ناف ) ( ( ( آشيد) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.111

بتاآيخ) مونيس كريا  ( مانيل) جوآدي 

3))شتن8ر)1)1).

الليتي) ( عماد) )ة)) السيد) تفويت 

51))حصة اجتماعية من) الحاسيبي)

أصل)1.111)حصة لفائدة))السيد))ة))

جوآدي مانيل))مونس كريا بتاآيخ)3) 

شتن8ر)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)35)35).

873I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

IMO OFTALMOLOGIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شاآع فاس الطابق األول آقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

 IMO OFTALMOLOGIA

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14، اقامة 

زكرياء، زنقة الجزيرة الخضراء، 

الطابق السفلي، شقة ) - 91111 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.99(31

بمقت�ضى الجم  العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 3))شتن8ر) املؤآخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))مونس)

كريا جوآدي مانيل)))كمسير آرر تبعا)

إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نون8ر) (13 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

1)1))تحت آقم)35)35).

874I

SOUHAL CONSULTING

TAIB IMO 2

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAIB(IMO 2  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شاآع 

الزآقطوني الطابق الثاني الشقة 

آقم 6  - 1111) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
458787

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAIB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMO (
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.
46)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
الزآقطوني الطابق الثاني الشقة آقم)

6  - 1111))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:)
عزيز) محمد  سيدي  السيد 
851)حصة بقيمة) ( (: الزمزامي كتاني)

111)دآهم للحصة).
((: الزمزامي كتاني) ( السيد يوسف)
51)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

السيد معاد))الزمزامي كتاني):))51 
حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).

((: كتاني) ( الزمزامي) ( السيد محمد)
51)حصة بقيمة)111)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عزيز) محمد  سيدي  السيد 
الداآ) عنوانه)ا)) كتاني  الزمزامي 
البيضاء) الداآ  ((1111 البيضاء)

املغرب.
كتاني) الزمزامي  ( يوسف) السيد 
عنوانه)ا))الداآ البيضاء)1111))الداآ)

البيضاء)املغرب.
كتاني) الزمزامي  ( معاد) السيد 
مراكش) (41111 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب.
كتاني) ( الزمزامي) ( محمد) السيد 
مراكش) (41111 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عزيز) محمد  سيدي  السيد 

الداآ) عنوانه)ا)) كتاني  الزمزامي 

البيضاء) الداآ  ((1111 البيضاء)

املغرب

كتاني) الزمزامي  ( يوسف) السيد 

عنوانه)ا))الداآ البيضاء)1111))الداآ)

البيضاء)الداآ البيضاء

كتاني) الزمزامي  ( معاد) السيد 

مراكش) (41111 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب

كتاني) ( الزمزامي) ( محمد) السيد 

مراكش) (41111 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)1)1))تحت آقم)861)73.

875I

ائتمانية بوعرفة

STE ANASLI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة

آقم49 زنقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 11)61، بوعرفة املغرب

STE ANASLI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 مسجد 

الفتح بوعرفة - 11)61 بوعرفة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

819

 15 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANASLI TRAV

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) العمومية  االشغال  و  البناء)

و الطاقات) الخاصة-اشغال الكهرلاء)

املكتبية-) املواد  جمي   املتجددة-بي  

وساطة تجاآية).

 13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 61(11 (- بوعرفة) الفتح  مسجد 

بوعرفة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: عمر) سباعي  السيد 

حصة بقيمة)111)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سباعي عمر عنوانه)ا))5)1 

حي الزالقة)11)61)بوعرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سباعي عمر عنوانه)ا))5)1 

حي الزالقة)11)61)بوعرفة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت آقم)1)1)/)1).

876I
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املحكمة التجارية بمكناس
ملف آقم : 1)1)/111

إشهاآ تفويت حق الكراء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

1)1))واملسجل لدى إداآة) أبريل) (31

ماي) (6 بتاآيخ) بمكناس  التسجيل 

فوت (11814 عدد) تحت  ((1(1 

)كل من):

مغربي) محمد  اجنة  السيد 

الحامل لبطاقة التعريف) الجنسية،)

.D55((1(الوطنية عدد

مغرلية) عائشة،) يشو  السيدة 

الحاملة لبطاقة التعريف) الجنسية،)

الوطنية عدد)D35841)سكناها برقم)

14)شاآع)58)وجه عروس مكناس.

 HAKIM ET ANAS لشركة)

آأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

مقرها) الكائن  دآهم  (811.111

)م.ج)) مكيلد) بني  بشاآع  اإلجتماعي 

القانوني) ممثلها  في شخص  مكناس 

الحامل) ملخنتر  املجيد  عبد  السيد 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

D5(4659)حق الكراء)وهو عباآة عن)
متجر كائن برقم)71)شرع ابن رلدون)

 311.111 مكناس بثمن قدآه) )م.ج))

دآهم.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
بمكناس) التجاآية  املحكمة  لدى 
دارل أجل ال يتعدى)15)يوما املوالية)
من) (84 طبقا للمادة) ( للنشرة الثانية)

مدونة التجاآة.

النشرة الثانية 
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

124 مكرر

املحكمة التجاآية بمكناس
ملف آقم 116 - 1)

بي  أصل تجاآي
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
األستاذ أبو رالد زهير موثق بمدينة)
باع) (،(1(1 أكتولر) (1( بتاآيخ) أزآو 
الحامل الرحموني  عصام  للسيد 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
)AD18835،)الساكن بحي مسروآ)) 
آقم)174)تماآة جمي  األصل التجاآي)
اسم) تحت  صيدلية  من  املتكون 
في) واملسجل  الرحموني«) »صيدلية 
السجل التجاآي تحت عدد)86361،)
آقم) أنا�ضي  عماآة  بمكناس  الكائن 
»ك«) الشطر) اإلسماعلية  آياض  (7
صيلوحي) طاآق  للسيد  مكناس  (-
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بمكناس) الساكن  (،V(81(3( آقم)
تواآكة) (( الصحراء) تجزئة  (44 آقم)
ألف) وثمانون  مائتين  قدآه  بثمن 

دآهم))81.111))دآهم).
لذلك فإن جمي  التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توض  
التجاآية بمكناس دارل أجل رمسة)
صدوآ) تاآيخ  من  ((15( يوما) عشر 

النشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

املحكمة التجاآية بمكناس

37 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاآي

ملف آقم 114 - 1)1)

حساب رصو�ضي 1684
تنازل عن أصل تجاآي

تنازل عن األصل) بمقت�ضى عقد 

التجاآي املحرآ بمكتب ذ.)أبو حفص)

في) أكادير  بهيئة  محام  الدين  نوآ 

 1( في) واملصحح  ((119 نوفم8ر) (((

امباآك) السيد  تنازل  (،(1(1 ف8راير)

ايت وكريم الحامل لبطاقة التعريف)

عن األصل) (N811198 الوطنية آقم)
التجاآي) بالسجل  املسجل  التجاآي 

باملحكمة التجاآية بأكادير تحت عدد)
 (85 آقم) (6 ببلوك) والكائن  (53848

لفائدة السيد آشيد) بسركاو أكادير،)

ايت وكريم الحامل لبطاقة التعريف)

قدآه) بثمن  (J361479 آقم) الوطنية 

11.111)دآهم.

كتابة) آئيس مصلحة  فإن  وذلك 
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجاآية بأكادير دارل أجل)
املوالية) ((15( يوما) عشر  الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و)114)من مدونة التجاآة.
اإلعالن الثاني

تحت جمي  التحفظات

آئيس مصلحة كتابة الضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعولة املقاولة

ملف تصفية قضائية
لشركة بيطوم انجينيوآي ماآوك

ملف آقم 1/7)1)
حساب آقم : 7

عن) الصادآ  الحكم  ( بمقت�ضى)
بتاآيخ بالرلاط  التجاآية   املحكمة 
في امللف التجاآي) ((1(1 أكتولر) (((

عدد)119/8319/75).
حكم عدد)37.

قضت املحكمة التجاآية بالرلاط)
لشركة) اإلنقاذ  مسطرة  بتحويل 
بيطوم أنجينيوآي ماآوك إلى تصفية)
التجاآي السجل  ذات   قضائية.)

آقم)71)115.
بتجزئة) اإلجتماعي  مقرها  الكائن 
الشقة) الخامس  الطابق  غافيقي 
11)شاآع غافيقي أكدال الرلاط) آقم)
اإلبقاء)على السيدة ليلى عبو قاضية)
السعدي) جميلة  والسيدة  منتدبة 

نائبة عنها.
والسيد علي والل سنديكا والكائن)
شقة) (4 ب) البستان  باقامة  عنوانه 
الرلاط وتحديد) (1 6)حي النهضة) آقم)
تاآيخ التوقف عن الدف  في الثمانية)
هذا) لتاآيخ  السابقة  شهرا  عشر 

الحكم.
الحكم) هذا  بكون  والتصريح 
بقوة) املعجل  بالنفاذ  مشمول 

القانون.
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

الطاب  والتوقي 

93

املحكمة التجاآية بالرلاط

شعبة صعولات املقاولة

ملف تصفية قضائية

آقم 115/4)

ملف أمر توزي 

آقم 119/8314/984)

بيان بإيداع

أمر توزي  منتوج بي  عقاآ شركة 

أمين للخياطة

)املادة 668 من مدونة التجاآة)

املعنيين) األطراف  علم  في  ليكن 

أنه قد تم إيداع أمر توزي  منتوج بي )

عقاآ شركة أمين للخياطة الخاضعة)

الضبط) بكتابة  القضائية  للتصفية 

بالرلاط) التجاآية  املحكمة  لدى 

بناء) (- املقاولة) صعولات  شعبة  (-

عليه،)وتطبيقا ملقتضيات املادة)668 

لألطراف) يمكن  التجاآة  مدونة  من 

فيه) الطعن  التوزي ،) بهذا  املعنيين 

يوما) (15 أجل) دارل  باالستئناف 

من تاآيخ نشر هذا البيان بالجريدة)

الرسمية.
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

92

املحكمة التجاآية بالرلاط

ملف آقم : 1/38)1)

حساب آقم : 785)

الطرف األول):

sweetopia(sarl(شركة

مسيرها القانوني):)عادل حجوبي

الطرف الثاني):

sushi(mahaj(شركة

الرلاط آياض) (: مقرها االجتماعي)

زاوية شاآع النخيل اليزيدي آقم)11)؛

جمال) (: االجتماعي) مسيرها 

ملرابطي.

األصل التجاآي):)مقهى

محج الرياض) (17 آقم) (: العنوان)

الرلاط.

 II.  -  إعالنات قضائية
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آقم السجل التجاآي):)133167.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 
 15 عشر) رمسة  غاية  إلى  بالرلاط 

يوما من صدوآ اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

آئيس مصلحة السجل التجاآي

178 مكرر

املحكمة التجاآية بالرلاط
ملف  آقم : 1)1)/41

حساب آقم : 831)
الطرف االول):)مصطفى سقوط

(: آقم البطاقة التعريف الوطنية)
.C184411

الطرف الثاني):)محمد سقوط.
(: آقم البطاقة التعريف الوطنية)

C65744)مغربي الجنسية
االصل التجاآي):)بي  التبغ.

الرياض) حي  الرلاط  (: العنوان)
1)سكتوآ) املركز التجاآي تومازو آقم)

16،)آقم السجل التجاآي):)666)6.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 
15)يوما من صدوآ) بالرلاط الى غاية)

االعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

آئيس مصلحة السجل التجاآي

122 مكرر

املحكمة التجاآية بالرلاط
ملف آقم : 1)1)/37
حساب آقم : )78)

الطرف األول):
محمد) بن  الطالبي  قاسم 
الوطنية) التعريف  بطاقة  آقم 

TA74663مغربي الجنسية.
الطرف الثاني):

مسيرها) (MECADOM شركة)
امين) محمد  السيدين  القانونين 
التعريف) لبطاقة  الحامل  اسليماني 
))D9456)مغربي الجنسية. لوطنية)
لبطاقة) الحامل  ررامز  سفيان 
مغربي) (AE175(( التعريف الوطنية)

الجنسية.

ميكانيكي) (: التجاآي) األصل 
حي املحيط الرلاط) (15 العنوان آقم)

آقم السجل التجاآي):))11878.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 
 15 عشر) رمسة  غاية  إلى  بالرلاط 

يوما من صدوآ اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

)آئيس مصلحة السجل التجاآي

28 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
V/16/(1(1 : ملف البي  عدد

حساب عدد : ))3)
بمقت�ضى عقد توثيقي ذة.)فاطمة)
بتاآيخ) قادآي املوثقة بفاس  الزهراء)
بتاآيخ واملسجل  ((1(1 يوليو) (15 

 5)أغسطس)1)1) .
الغاني) عبد  السيد  (: البائ )
 71 الساكن) (E4(1(8( بوشكري)
فاس) واد  فدوى  تجزئة  (( الوحدة)

فاس.
 D6(6581(السيدة عواطف قداد
))تجزئة فدوى) الوحدة) (71 الساكنة)

واد فاس فاس.
عبابو) رالد  السيد  (: املشتري)
تجزئة) ((1 الساكن) (C934649

النهضة واد فاس)-فاس.
بي  أصل تجاآي:)لألصل التجاآي)
الكائن بفاس) (71978et8873( عدد)
 11 املحل) ((3 ظهر املهراز عماآة آقم)

و)1)بتمن قدآه)16111))دآهم.
أجل) دارل  التعرضات  وتقبل 
رمسة عشر يوما من تاآيخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة التجاآية بفاس
V/15/(1(1(:(ملف البي  عدد

حساب عدد):)319)

أمال) ذة.) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاآيخ) بفاس  املوثقة  كريم  صنهاجي 
1)1))واملسجل بتاآيخ) 5))أغسطس)

5))أغسطس)1)1) .

عبد) أيت حسين  السيد  (: البائ )

 44 آقم) الساكن  (JC1((19( هللا)

شاآع الوحدة حي الحسني طريق عين)

الشقف فاس.

عزيز) عامري  السيد  (: املشتري)

C73(514)الساكن شاآع الرياض حي)

األمل طريق صفرو فاس1).
بي  أصل تجاآي:)لألصل التجاآي)

شاآع) (5 برقم) الكائن  (7(918 عدد)

حي أمل ملعب الخيل فاس بتمن) (3

قدآه)81111)دآهم.

أجل) دارل  التعرضات  وتقبل 

تاآيخ) من  يوما  (15 عشر) رمسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف آقم )994)1

حساب آقم : 11185

تفويت الحق في االيجاآ

فوتت):

 REPARATION الشركة)

 DES MOTEURS ET

 T R A N S F O R M A T E U R S

 ELECTRIQUES يمثلها) (LAHCEN

 REMOTELEC  MANCHAR

الحامل للبطاقة الوطنية) (SARL AU

.B(64784

لفائدة):

.GILLMANN SARL(شركة

الكائنة) التجاآي  الحق  تفويت 

 71 آقم) تجزئة  ببوسكوآة  مقرها 

الداآ) بوسكوآة  الصناعي  املركب 

البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالداآ) التجاآي  السجل  مكتب 

عشرة) رمسة  أجل  دارل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجاآية بالداآ البيضاء
ملف آقم 9946)1

حساب آقم : 18)11
بي  أصل تجاآي

باع):
السيد محمد الوافي الغول الحامل)

.JE137115(للبطاقة الوطنية
لفائدة):

الحامل) عوآ  املصطفى  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة 

.M(6(136
بي  األصل التجاآي املعد ملحلبة،)
الكائنة بالداآ البيضاء)عين الشق)78 
انيكريت واملسجل بالسجل) (33 زنقة)

التجاآي آقم)391171.
تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 
التجاآية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالداآ) التجاآي  السجل  مكتب 
عشرة) رمسة  أجل  دارل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجاآية بالداآ البيضاء
ملف آقم 9948)1

حساب آقم : 1))11
تفويت أصل تجاآي

فوتت):
م) م  ش  سوكوماديس  الشركة 
عبد) السيد  يمثلها  وحيد  بشريك 
الحامل) كمسير  الفاللي  اللطيف 

.B(((15(للبطاقة الوطنية آقم
لفائدة):)

الحامل) زوان  إسماعيل  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التجاآي،) األصل  ( بي ) (B636941
لوليو) تجزئة  البيضاء) بالداآ  الكائن 
واملسجلة) مومن  سيدي  (1 آقم)

بالسجل التجاآي آقم)9)641.
تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 
التجاآية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالداآ) التجاآي  السجل  مكتب 
عشرة) رمسة  أجل  دارل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

9 مكرر
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املحكمة التجاآية بالداآ البيضاء
ملف آقم 9951)1

حساب آقم : 1))11
تفويت أصل تجاآي

سوكوماديس) شركة  (: فوتت)
.SOCOMADIS

لفائدة):)
 ISMAIL زوان) اسماعيل  السيد 

.ZOUANE
بالداآ) الكائن  التجاآي  األصل 
)16)شاآع محمد السادس) البيضاء)
بالسجل) واملسجل  الشق،) عين 
آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآي 

.641(9
تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 
التجاآية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالداآ) التجاآي  السجل  مكتب 
عشرة) رمسة  أجل  دارل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجاآية بالداآ البيضاء
ملف آقم 9954)1

حساب آقم : 79)11
بي  أصل تجاآي

باعت):
 TAPIS DU DETROIT الشركة)
ممثلة من) »طابي دو دطروا«) (SARL
العيش فالح) ابو  السالم  طرف عبد 
 K148156(الحامل للبطاقة الوطنية
كمسير مقرها االجتماعي بطنجة زنقة)
ياسمين إقامة وآيدة ساحة موزاآ،)

ما بين الطابقين مكتب)4.
لفائدة):)

 BOVELTAPIS SARL الشركة)
طرف) من  ممثلة  طابي«) »بوفيل 
السيد بوعرفة اقضاض والسيد عبد)

الهادي بنعالل.
مقرها االجتماعي بطنجة.

لبي ) املعد  التجاآي  األصل  بي  
بالداآ) الكائن  كفرع،) وهو  السجاد 
)زنقة) تاآودانت) زنقة  (11 البيضاء)
بالسجل) واملسجل  سابقا)) اودآان 
باملحكمة) ((53747 آقم) التجاآي 

التجاآية بالداآ البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 
التجاآية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالداآ) التجاآي  السجل  مكتب 
عشرة) رمسة  أجل  دارل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجاآية  الداآالبيضاء
ملف آقم : 9956)1
حساب آقم : 11317
بي  اصل التجاآي

باع السيد فيصل ابرشان الحامل)
.S(69891(للبطاقة الوطنية آقم

لفائدة)
 TOTAL BUILDING شركة)
االجتماعي) مقرها  ش.م.م،)
مرس) شاآع  ((6 بالداآالبيضاء)
الشقة) االول  الطابق  السلطان 
التجاآي) بالسجل  املسجلة  (3 آقم)

بالداآالبيضاء)تحت آقم)467591.
بي  مجموع االصل التجاآي املعد)
 CAFE« واملسماة) ومطعم  ملقهى 
زاوية) بالداآالبيضاء) الكائن  (،»FAB
واملسجل) سايح  واميمة  افرني  يعال 
باملحكمة) (4(459( آقم) التجاآي 

التجاآية بالداآالبيضاء.
التعرضات) فان  ولذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاآي) السجل  مكتب  التجاآية 
يوما) (15 أجل) دارل  بالداآالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجاآية  الداآالبيضاء
ملف آقم : 9.961)1
حساب آقم : 11.437

بي  اصل التجاآي
العراقي) محمد  املرحوم  وآثة  باع 

وهم):
العراقي) هشام  موالي  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

آقم ب ك)7)).119.

الحامل) قباج  حبيبة  السيدة 

ب) آقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.91.438

الحامل) العراقي  ملياء) السيدة 

ب) آقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.449.675

الحامل) العراقي  آجاء) السيدة 

ب) آقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.37.513

الحامل) العراقي  امال  السيدة 

ب) آقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.91.4(7

هشام) موالي  السيد  يمثلهم 

التعريف) لبطاقة  الحامل  العراقي 

الوطنية آقم ب ك)7)).119.

التجاآي آقم) السجل  في  مسجل 

86.384)حاليا في اسم الوآثة سجل)

تجاآي آقم)318.)44.

لفائدة

يمثلها السيد) »كوماتراك«) شركة)

لبطاقة) الحامل  بنمو�ضى  محمد 

التعريف الوطنية آقم س)68).35.

املعد) التجاآي  االصل  بي  

الكائن) بالجملة  االثواب  لبي  
زنقة سهيل لحسن) (1 بالداآالبيضاء)

مصطفى) زاوية  نابولي  زنقة  سابقا 
التجاآي) بالسجل  واملسجل  املعاني 
الوآثة) اسم  في  حاليا  (86.384 آقم)

سجل تجاآي آقم)318.)44.

التعرضات) فان  ولذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاآي) السجل  مكتب  التجاآية 

يوما) (15 أجل) دارل  بالداآالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجاآية  الداآالبيضاء

ملف آقم : )996)1

حساب آقم : )1156
بي  اصل التجاآي

باع السيد سعيد بهجاوي الحامل)

.B695(83(للبطاقة الوطنية آقم

لفائدة)

الحامل) الصالحي  الطيبي  السيد 

.MC1(7958(للبطاقة الوطنية آقم

بي  مجموع االصل التجاآي املعد)

لصناعة االنسجة البي  بالتقسيط،)

الرقم) (( زنقة) بالداآالبيضاء) الكائن 

بالسجل) واملسجل  السماآة  حي  (44

باملحكمة) (193841 آقم) التجاآي 

التجاآية بالداآالبيضاء.

التعرضات) فان  ولذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 

التجاآي) السجل  مكتب  التجاآية 

يوما) (15 أجل) دارل  بالداآالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بي  أصل تجاآي

ملف آقم : 1)1/1)1)

حساب عدد 81))

في مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

3))سبتم8ر)1)1))ومسجلين بمراكش)

بتاآيخ)8))سبتم8ر)1)1).

حشدي) الدين  عز  السيد  باع 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الساكن بدواآ عالل) (EE45137 آقم)

سعادة مراكش لفائدة السيد كمال)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بومهدي 

الساكن بحي إيزيكي) (E698141 آقم)

الجديد آقم))3)مراكش.

الكائن) التجاآي  األصل  جمي  

بن) هللا  عبد  شاآع  مكرآ  ((( برقم)

ياسين مراكش املعد للميكانيك ولي )

أجزاء)السياآات املستغل تحت شعاآ)

عناصره) بجمي   ميكانيك  تيسيو 

بالسجل) واملسجل  واملعنوية  املادية 

التجاآي باملحكمة التجاآية بمراكش)

مبلغ) مقابل  (117116 آقم) تحت 

311.111)دآهم.
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أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 

بمراكش دارل أجل يبتدئ من تاآيخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش

تقديم أصل تجاآي حصة في شركة 
 أبو سلمى تيليكوم ش.م.م ش.و

ملف آقم 7)1/1)1)

حساب آقم 311)

في) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

واملسجل) ((1(1 سبتم8ر) ((3 بتاآيخ)

 (1(1 سبتم8ر) ((4 يوم) بمراكش 

الحامل) قدم السيد ادفداح حسن،)

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بتجزئة) الساكن  (،WA91475

الوحدة)))الرقم)137)الدآوة برشيد،)

آقم) باملحل  الكائن  التجاآي  األصل 

مراكش،) املحاميد  (4 سعادة) (115

تحت) التجاآي  السجل  في  املسجل 

واملعد على) بمراكش،) (1(1181 آقم)

شكل شخص طبيعي بجمي  عناصره)

تم تقويم الحصة) املادية واملعنوية،)

 5111 511.111)دآهم مقسمة إلى) بـ)

دآهم) (111 اجتماعيةت) حصة 

للحصة في شركة أبو سلمى تيليكوم)

ش.م.م ش.و في طوآ التأسيس.

أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 

قسم) الى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن 

التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 

دارل أجل يبتدئ من تاآيخ اإلعالن)

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

128 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
ملف آقم : 1)1)/8)1

حساب عدد : 313)
بي  أصل تجاآي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بمراكش)
ومسجل) ((1(1 أكتولر) فاتح  يوم 
 (1(1 أكتولر) (6 بتاآيخ) بمراكش 
 RES57(84 (: التالية) املراج   وفق 
باع) (-OR5113( Qce((616
السيد البدآانه فؤاد احمد حسين،)
بتاآيخ املزداد  أآدنية،) جنسية  دو 
الحامل) (1966 أكتولر) ((3
 AB14144T آقم) التسجيل  لبطاقة 
 (1(1 أكتولر) ((5 غاية) إلى  صالحة 
بتجزئة) (11 بالشقة) والساكن 
مراكش،) املحاميد  ج.س)) نهى 
فاطمة،) الديش  السيدة  لفائدة 
بتاآيخ) املزدادة  الجنسية،) مغرلية 
للبطاقة) الحاملة  (1978 يناير) (11
 E6((751 آقم) للتعريف  الوطنية 
قطاآة) مركز  بمراكش  والساكنة 
املنابهة البوآ جمي  األصل التجاآي)
باملحل) واملتواجد  كمقهى  املستغل 
النهضة) بتجزئة  الكائن  التجاآي،)
ذي) مراكش  املحاميد  (111 آقم)
(،14/(5169( الصك العقاآي عدد)
مرب . متر  ((4 اإلجمالية) مساحته 
فعليا) فيه  املزاول  النشاط 
 MILK BAR OCUPANT هو)
 MOINS DE CINQ PERSONNES

.EXPLOITANT UN
مقيد بالسجل التحليلي تحت آقم)
تحت) الترتيبي  ولالسجل  (1(66(1
لدى) التجاآي  بالسجل  (551 آقم)
بجمي ) مراكش  التجاآية  املحكمة 
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدآه)

171.111.11)دآهم.
أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 
بمراكش دارل أجل يبتدئ من تاآيخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

129 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
ملف آقم : 1)1)/131

حساب عدد : 317)
بي  أصل تجاآي

بتاآيخ موثق  عقد   بمقت�ضى 
بمراكش) مسجل  ((1(1 أكتولر) (8  
تحت) ((1(1 أكتولر) (9 بتاآيخ)
سجل اإليداع آقم) (: التالية) املراج  
1/59148)1))أمر باستخالص تحت
توصيل) ((1(1/518(4 عدد)
(،(1(1(313111149 عدد)
FORME BIEN- شركة) باعت 
ذات) شركة  (ETRE ET LOISIRS
واحد. بشريك  محدودة  مسؤولية 

 SPA TAWAB شركة) لفائدة 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
الكائن) التجاآي  األصل  جمي  
الزآقطوني) شاآع  جليز  بمراكش 
آقم) شقة  األول  الطابق  ب  عماآة 
للتجميل) للعناية،) ملؤسسة  املعد  (3
التجاآي) بالسجل  واملقيد  وللتدليك 
عناصره) بجمي   (56113 تحت عدد)
بتمن إجمالي قدآه) املادية واملعنوية 
11.111.11))دآهم تم اإلبراء)منه في)

العقد.
أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 
قسم) إلى  يتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 
بمراكش،)دارل أجل يبتدئ من تاآيخ)
اليوم) في  ويتنهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشرا))15))من نشر اإلعالن)

الثاني).
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

130 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
ملف آقم : 1)1)/134

حساب عدد : 317)
بي  أصل تجاآي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
بمراكش) ومسجل  ((119 سبتم8ر) (9
بتاآيخ)7)أكتولر)119))باعا السيدان:)
الحامل) العربي  الصالح  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
آقم) (1 بسعادة) الساكن  (445581

496)مراكش.

الحامل) ايمغري  حسن  والسيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
دآب) بهيالنة  الساكن  ((98739

القا�ضي آقم)178)مراكش.
العالي) عبد  اعمر  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 4 والساكن باملحاميد) ((6(347 آقم)

آقم)117)مراكش.
الكائن) التجاآي  األصل  جمي  
القناآية) سويقة  (( آقم) باملتجر 
بي ) في  الستغالله  واملعد  مراكش 
يعد) لم  والدي  بازاآ  الجلدية  السل  
ودلك) التجاآي  بالسجل  مسجال 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجمي  

بمبلغ)411.111.11)دآهما.
املذكوآين) البائعين  دائني  فعلى 
إلى) يتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاآي  السجل  قسم 
التجاآية بمراكش،)دارل أجل يبتدئ)
من تاآيخ نشر اإلعالن األول ويتنهي في)
اليوم الخامس عشرا من نشر اإلعالن)

الثاني).
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

131 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
ملف  آقم :  1)1)/136

حساب آقم : 1)3)
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
واملسجل بمراكش) ((1(1 ف8راير) ((5
بتاآيخ)13)يوليو)1)1)،)باعت شركة)
السجل) ذات  ترانسبوآات  ماي 
بمراكش) (89113 آقم) التجاآي 
اطلس) مركب  (51 برقم) والكائنة 
كولف الشريفية طريق امزميز جماعة)
من) واملمثلة  مراكش  تاسلطانت 
ملقدم) ايت  الحسين  السيد  طرف 
لفائدة) (PB111498 بطاقته الوطنية)
اطاآ) في  كرياسيون  جينس  شركة 
التأسيس واملمثلة من طرف السيدة)
الوطنية) بطاقتها  الركراكي  منى 
التجاآي) االصل  جمي   (E4(1659
الكائن برقم)51)مركب اطلس كولف)
جماعة) امزميز  طريق  الشريفية 
لغرض) واملعد  مراكش  تاسلطانت 
التجاآي) بالسجل  الشركة واملسجل 
بجمي  عناصره املادية) (89113 آقم)

واملعنوية بمبلغ)31.111)دآهم.
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أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 

بمراكش دارل أجل يبتدئ من تاآيخ)

نشر االعالن االول وينتهي في اليوم)15 

يوما من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

132 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش

ملف  آقم : 1)1)/137

حساب آقم : 5)3)

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

واملسجل بمراكش) ((1(1 ماآس) ((7

قدم السيد) (،(1(1 يوليو) ((1 بتاآيخ)

لبطاقة) الحامل  الهوسة  آضوان 

   BK144563 آقم) الوطنية  التعريف 

السراغنة) دواآ  بالعزوزية  والساكنة 

 FERME(طريق اسفي مراكش لشركة

الكائن) (.EQUESTRE TENSIFT

دواآ) بالعزوزية  االجتماعي  مقرها 

السراغنة طريق اسفي مراكش.))

الخيول) ترلية  لنشاط  واملزاول 

واملسجل بالسجل) وتدآيب االطفال،)

التجاآي باملحكمة التجاآية بمراكش)

بجمي  عناصره) (1(((1( تحت آقم)

بمبلغ) قوم  واملعنوية.) املادية 

411.111)دآهم.

فعلى دائني البائ  املذكوآ أعاله أن)

يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاآي باملحكمة التجاآية بمراكش)

دارل اجل يبتدئ من نشر االعالن)

من نشر) (15 اليوم) في  االول وينتهي 

االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن آئيس كتابة الضبط

133 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
بي  أصل تجاآي

في مؤآخ  توثيقي  عقد   بمقت�ضى 

بمراكش) مسجل  (،(119 ماي) ((  

بتاآيخ)))أكتولر)1)1).
باع السيد لحسن ايت بنسعيد،)
لبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 

.E58543(التعريف الوطنية آقم
ال8رهومي،) عمر  السيد  لفائدة 
لبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
 EE618773 آقم) الوطنية  التعريف 
جمي  االصل التجاآي الكائن بعرصة)

املالك بلوك)))آقم)51)مراكش.
واملسجل بالسجل التجاآي تحت)
بجمي  عناصره املادية) (38914 آقم)

واملعنوية بمبلغ)151.111)دآهم.
فعلى دائني البائ  املذكوآ أعاله أن)
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)
التجاآي باملحكمة التجاآية بمراكش)
دارل اجل يبتدئ من نشر االعالن)
من نشر) (15 اليوم) في  االول وينتهي 

االعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

134 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
ملف  آقم :  1)1)/139

حساب آقم : 7)3)
تفويت حق الكراء  تجاآي

بتاآيخ) آسمي  عقد   بمقت�ضى 
4)أغسطس)1)1)،)مسجل بمراكش)
تم) (،(1(1 أغسطس) (7 بتاآيخ)
من) تجاآي  محل  كراء) حق  تفويت 
بلقبيل) الدين  عز  السيدان  طرف 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بنجلون) وسعيد  (،B47144( آقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
آقم)B39471وذلك نيابة عن الشركة)
املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 
واملسجلة) (SEDICA SARL بارتصاآ)
بالسجل))التجاآي باملحكمة التجاآية)
لفائدة) (،3(173 آقم) بالداآالبيضاء،)
املحدودة املسؤولية  ذات  الشركة 

املسجلة) (، (PIJIUI SARL املسماة) (
بالسجل التجاآي للمحكمة التجاآية)
بمراكش،)آقم)113159،)والتي ينوب)
الحامل) بلقبيل  عدنان  السيد  عنها 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK3((814
ويتعلق االمر باملحل التجاآي آقم)
66)الكائن بالطابق االآ�ضي،)الكائن ب)
61)زنقة يوغوسالفيا،)ممر الغندوآي)
غير) التجاآي  لالصل  جليز  مراكش 
املسجل))بالسجل التجاآي بمراكش،)

بمبلغ)611.111)دآهم
فعلى دائني البائ  املذكوآ أعاله أن)
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)
التجاآي باملحكمة التجاآية بمراكش)
دارل اجل يبتدئ من نشر االعالن)
من نشر) (15 اليوم) في  االول وينتهي 

االعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن آئيس كتابة الضبط

135 مكرر

استدآاك رطأ وق  بالجريدة 
الرسمية عدد 3)56 بتاآيخ

 5 أغسطس 1)1) 
إعالن آقم 151 مكرآ

املحكمة التجاآية بمراكش
بي  أصل تجاآي

ملف آقم : 1/83)1)
حساب آقم 163)

في مؤآخ  توثيقي  عقد   بمقت�ضى 
 )1)يونيو)1)1)،)باعت):

ذات) شركة  (BEARIC شركة)
آأسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
مقرها) الكائن  دآهم  (11.111
الطابق) مراكش،) (: ب) االجتماعي 
السفلي إقامة مها،)زاوية زنقة البنين)
السيد) لفائدة  (55 آقم) حنبل  وابن 
رالد بنغدة،)الساكن بالصويرة))11،)
لبطاقة) الحامل  املستقبل،) تجزئة 
.N15889 آقم) الوطنية  التعريف 
الكائن) التجاآي  األصل  جمي  
بمراكش،)الطابق السفلي إقامة مها،)
زاوية زنقة البنين وابن حنبل آقم)55،)
واملناسبات) الحفالت  لتموين  املعد 
 LA SALLE A اسم) تحت  ومطعم،)
MANGER)واملقيد بالسجل التجاآي)
عناصره بجمي   (93(17 آقم) تحت 

املادية واملعنوية.بثمن إجمالي قدآه) (
منه في) تم اإلبراء) (DHS  1.511.111

العقد.
أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجاآية) باملحكمة  التجاآي  السجل 
بمراكش دارل أجل يبتدئ من تاآيخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانية
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بوجدة
ملف التصفية القضائية آقم : 

17/8313/(1(1

ملف التسوية القضائية آقم : 

18/831(/(119

ملف آقم : 1)1)/37/8318.

إشعاآ بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

بتاآيخ) الصادآ  الحكم  بمقت�ضى 

 (1(1/96 1/19/31)1))تحت عدد)

 (1(1/8318/37 عدد) ملف  في 

عدد) القضائية  التسوية  ملف 

املحكمة) قضت  (،831(/(119/18

مسطرة) بفتح  بوجدة  التجاآية 

التصفية القضائية في مواجهة شركة)

 NEGOCE ORIENTAL ET(نوآماكود

 DEVELOPPEE MACONNERIE

سجلها) آقم  (NORMACOD

التجاآية) باملحكمة  (17613 التجاآي)

بوجدة،)م  تمديدها ملسيرها الطاهر)

االجتماعي) مقرها  الكائن  بوشطاط،)

بطريق عوينت السراق تجزئة إيريس))

آقم)719)-)وجدة.

دوحي) محمد  األستاذ  ولتعيين 

أآدوز) واألستاذ جواد  منتدبا  قاضيا 

نائبا له ةالسيد محمد أمين فاطمي)

تاآيخ) وحدد  املسطرة،) في  سنديكا 

التاآيخ) هو  الدف   عن  التوقف 

املحدد في الحكم القا�ضي بالتسوية)

القضائية.
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الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق،) مرفقة  املطلولة 

من تاآيخ) دارل أجل شهرين ابتداء)

نشر هذا اإلشعاآ بالجريدة الرسمية)

من) (7(1  719  584 للمواد) طبقا 

مدونة التجاآة.
حرآ بتاآيخ)1/19/31)1)

آئيس مصلحة كتابة الضبط

الطاب  والتوقي 

94

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

شعبة السجل التجاآي

ملف عدد 1)1)/94

آقم الحساب : 3133

)يذكر هذا الرقم على الفاتوآة)

تفويت أصل تجاآي

في) مؤآخ  توثيقي  عقد  بموجب 

السيد) وهب  ((1(1 سبتم8ر) ((5

لبطاقة) الحامل  امغاآ  ابن  عي�ضى 

 JE(14615 آقم) الوطنية  التعريف 

للسيد عمر ابن امغاآ الحامل لبطاقة)

 JE1415(1 آقم) الوطنية  التعريف 

األصل) في  املشاعة  حقوقه  جمي  

التجاآي املنصب على املحل التجاآي)

الحي) بولقرطاس  بعماآة  الكائن 

الصناعي بتيزنيت واملسجل بالسجل)

وقد) (1965( آقم) تحت  التجاآي 

دآهم. (111.111 قدآه) بثمن  قوم 

تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بمكتب 

بتيزنيت دارل أجل رمسة عشر يوما)

طبقا) الثانية  للنشرة  املوالية  ((15(

للمادة)84)من مدونة التجاآة.

النشرة الثانية
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

عقد بي  أصل تجاآي
ملف آقم : 1/14)1)

حساب عدد 1716
 بمقت�ضى العقد العرفي املؤآخ في
بإداآة) واملسجل  ((116 نوفم8ر) ((1
 (116 نوفم8ر) ((( بتاآيخ) التسجيل 

تحت آقم)116141417155) .
السرحاني) األمين  السيد  باع 
للسيد عبد) (LA45644 وطنيته آقم)

.LB119461(املجيد حميمن وطنيته
األصل التجاآي ملحل بي  الدجاج)
العسكر) دواآ  بحي  الواق   للدكان 
القصر) (195 آقم) تطفت  شاآع 
الكبير واملسجل باملحكمة االبتدائية)
 1183( آقم) تحت  الكبير  بالقصر 
بجمي  عناصره املادية واملعنوية وقد)
 141.111 مبلغ) في  البي   ثمن  حدد 

دآهم.
تقديم) دائن  كل  فعلى  وعليه 
أجل) دارل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

أقصاه)15)يوما من النشر الثانية.
النشرة الثانية

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط
أنس املصباحي

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتنغير
شعبة السجل التجاآي

عدد : 1)1)/16
يعلن آئيس مصلحة كتابة الضبط)
أنه) بتنغير  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 
العرفي عن) التفويت  بمقت�ضى عقد 
األصل املؤآخ في)18)أغسطس)116) 
تنازل السيد حسن ايت ارلف وايت)
محمد) للسيد  برجيتا  كاآين  ارلف 
عبد) دوادي،) مصطفى  امكون،)
وايت سعيد حسن امكون  اللطيف 
الكائن) التجاآي  األصل  جمي   (
الجبل) سدآات  ايت  تماللت  بدواآ 
السفلي بومالن دادس تنغير املتكون)
من فندق املسجل لدى كتابة الضبط)
بالسجل) بتنغير  اإلبتدائية  باملحكمة 
و1198  (1196 آقم) تحت  التحليلي 
واملعنوية. ( املادية) عناصره  بجمي  

التعرضات) جمي   فإن  وعليه 
تقدم لكتابة الضبط بهذه املحكمة)
دارل أجل) ( شعبة السجل التجاآي)
الثانية. للنشرة  املوالية  يوما  (15

النشرة الثانية
29 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تقديم أصل تجاآي كحصة في شركة

ملف آقم : 1/18)1)
حساب آقم )1615

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاآيخ) ومسجل  ((1(1 أكتولر) فاتح 
السيدان) قدم  ((1(1 أكتولر) (5
LAAMOUQ ABDELLAH 

 OUACHOUACH YOUSSEFو
التعريف الوطنية) الحامالن لبطاقة 
إلى) (BH613435 و) (BK(384(6 آقم)
PIZZA YALO)مجموع األصل) شركة)
 (9774 التجاآي املسجل تحت آقم)

و9776).
 1LOT WARD N°41 (: الكائن ب)

.HAY ESSAADA, EL JADIDA
 EXPLT DE نشاط) فيه  املزاول 

.PIZZERIA
والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكوآة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) دارل  بالجديدة 

تاآيخ النشرة الثانية.
اإلعالن األول

املشرف على مصلحة السجل التجاآي

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بي  أصل تجاآي

ملف عدد 1/16)1)
حساب آقم 15549

بمقت�ضى عقد موثق من طرف د)
سبتم8ر) ((( في) ادآيس فتاحي مؤآخ 
سبتم8ر) ((4 بتاآيخ) ومسجل  ((1(1
 HERITIER السيد) باع  ((1(1
السيدة) إلى  (FETTAHI JAMILA
الحاملة) (MARIA EL MAKTOUB
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

AB81(671)مجموع األصل التجاآي)

 Avenue ب) الكائن  (6658 آقم)

املزاول) (Attahrir( n°( 131( El( Jadida

 Pharmacien(occupant(فيه نشاط

وذلك) (moins( de( trois( commis

املذكوآة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أجل) دارل  بالجديدة 

تاآيخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف عن مصلحة السجل التجاآي

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

بي  أصل تجاآي
ملف آقم : 1/17)1)

حساب آقم : 15797

في مؤآخ  موثق  عقد   بمقت�ضى 

بتاآيخ ومسجل  ((1(1 سبتم8ر) ((4 

حميد) السيد  باع  ((1(1 أكتولر) (7

التعريف) لبطاقة  الحامل  بوزي 

السيد) إلى  (I191389 آقم) الوطنية 

لبطاقة) الحامل  املنكادي  آشيد 

 M(89313 آقم) الوطنية  التعريف 

مجموع األصل التجاآي.

 RES NAJMAT (: ب) الكائن 

 AL JANOUB 3 IMM A3,

(: نشاط) فيه  املزاول  (EL JADIDA

EXPLOITANT MILK BAR

والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكوآة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أجل) دارل  بالجديدة 

تاآيخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجاآي

30 مكرر
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املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن تفويت محل للرياضة

ملف بي   )1/6)1)

حساب رصو�ضي آقم 75)6

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

باملحمدية أنه بمقت�ضى عقد توثيقي)

1)1))وسجل) سبتم8ر) (3 أبرم بتاآيخ)

باملحمدية) ((1(1 سبتم8ر) (8 بتاآيخ)

الكائن) التجاآي  األصل  تفويت  تم 

 15 آقم) املتنبي  ساحة  باملحمدية 

للرياضة) محل  عن  عباآة  وهو 

»املحمدية تازي سبوآ«) يحمل اسم)

املسجل بالسجل التجاآي باملحكمة)

(،(16( عدد) باملحمدية  االبتدائية 

من طرف السيد محمد تازي شرتي)

(،BH311(17 بطاقته الوطنية عدد)

بحي القدس) القاطن بالداآ البيضاء)
السيد) لفائدة  املحمدية،) (715 آقم)

نوآ الدين بوصابة بطاقته الوطنية)

بالداآ) القاطن  (BH311(17 عدد)
زنقة فاآصوفي إقامة مونية) البيضاء)

بثمن) وذلك  (14 الشقة) (5 الطابق)

ثمانمائة) ((811.111( قدآه) إجمالي 

ألف دآهم.

التعرضات) جمي   فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه)

من) يوما  (15 أجل) دارل  املحكمة 

تاآيخ النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

تقديم أصل تجاآي كحصة في شركة
(1(1/48

حساب آقم )387

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 

بقلعة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عرفي) ( السراغنة أنه بمقت�ضى عقد)

ومسجل) ((1(1 أكتولر) (1( مؤآخ في)

بنفس التاآيخ بقلعة السراغنة،)فوت

)السيد عبد العزيز العمراني الساكن)

العطاوية) (98 آقم) الزيتون  بتجزئة 

لبطاقة) الحامل  السراغنة،) قلعة 

 I411968 آقم) الوطنية  التعريف 

غير) املسؤولية  ذات  الشركة  إلى 

املسماة) وحيد  بشريك  املحدودة 

 CONSULTING EL AMRANY«

الكائن) التجاآي  األصل  (»SARL AU

بشاآع محمد الخامس آقم)198)قلعة)

»محاسب) لـ) املخصص  السراغنة 

املادية) عناصره  بجمي   معتمد«)

الشركة) هذه  في  كحصة  واملعنوية 

بهذه) التجاآي  بالسجل  واملسجل 

بثمن) (7491 آقم) تحت  املحكمة 

إجمالي قدآه)51.111)دآهم.

تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بقلعة السراغنة دارل أجل)15)يوما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
آئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)إبراهيم اقشوا

121 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
مشاآكة في أصل تجاآي

آقمه بالسجل التجاآي : 38)1

ملف االشهاآ عدد : 1)1)/)3

حساب آقم 1319

إن آئيس مصلحة كتابة الضبط)

 باملحكمة االبتدائية بالصويرة تطبيقا

مدونة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 

التجاآة.

عرفي) عقد  بمقت�ضى  أنه  يعلن 

ومصادق) موق   منسورة)) )صوآة 

تحت) ((1(1 ف8راير) (11 بتاآيخ) عليه 

قام) ((145 و) ((144 و) ((143 عدد)

باشراك) البودالي  الرجراجي  السيد 

ابنيه آشيد البودالي وحسن البودالي)

في األصل التجاآي اململوك له والكائن)

املسيرة) شاآع  (6-1( آقم) باملحل 

الصويرة واملعد لبي  التبغ) الخضراء)

على الشكل التالي):

 بإشراك ابنه آشيد البودالي الحامل

 N153(1( آقم) الوطنية  للبطاقة 

بنسبة)%41.

 بإشراك ابنه حسن البودالي الحامل

 N116511 آقم) الوطنية  للبطاقة 

بنسبة)%41.

البودالي) الرجراجي  واحتفظ 

بنسبة)1)%.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)

من) يبتدئ  أجل  دارل  بالصوآية 

تاآيخ نشر هذا اإلعالن األول ويتنهي)

نشر) من  عشر  الخامس  اليوم  في 

االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
آئيس مصلحة كتابة الضبط

136 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاآي
هبة أصل تجاآي

إن آئيس مصلحة كتابة الضبط)
 باملحكمة االبتدائية بتطوان تطبيقا
مدونة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 

يعلن)  .19.95 آقم) القانون  التجاآة 

التاآيخ) الثابت  املحرآ  بمقت�ضى  أنه 

محمد) األستاذ  طرف  من  واملحرآ 

تطوان) بهيئة  محامي  الفرطاخ 

 (1(1 سبتم8ر) ((5 بتاآيخ) واملحرآ 

الحامل) غزولة  محمد  السيد  وهب 

 L9(6(لبطاقة التعريف الوطنية آقم

العرلية) الجامعة  بشاآع  والساكن 

آقم)51)تطوان جمي  حقه في األصل)

التجاآي) األصل  )نصف  التجاآي)

اململوك مناصفة بينه ولين ابنه كريم)

شاآع) (85 بـ) الكائن  للمحل  غزولة))

موالي الحسن بن املهدي طريق طنة)

التجاآي) بالسجل  واملقيد  تطوان 

تحت) بتطوان  االبتدائية  باملحكمة 

آقم)468.

وذلك لفائدة السيد كريم غزولة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

آقم)l144951)الساكن بشاآع محمد)

 ( إقامة محمد) (3(1 الخامس عماآة)
الطابق)3)آقم)4)تطوان ولذلك يكون)

األصل) لجمي   الوحيد  املالك  هو 

املادية) عناصره  بجمي   التجاآي 

واملعنوية.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدوآ اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
اإلمضاء):)آئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

139 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاآي

بي  حصة أصل تجاآي
إن آئيس مصلحة كتابة الضبط)

 باملحكمة االبتدائية بتطوان تطبيقا

مدونة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 

التجاآة القانون آقم)19.95.

العقد) بمقت�ضى  أنه  يعلن 

طرف) من  واملحرآ  التاآيخ  الثابت 

بهيئة) محامي  النجاآ  محمد  األستاذ 

ديسم8ر) ((6 بتاآيخ) واملحرآ  تطوان 

ادآي�ضي) عمران  السيد  باع  ((118

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

ببوعنان) والساكن  (L16(717 آقم)

نصف) بتطوان  تطوان  مقهى  قرب 

املخصص) للمحل  التجاآي  األصل 

ببوعنان دواآ بومالل) الواق   ملحلبة 

بالسجل) واملقيد  تطوان  دغيل  ظهر 

االبتدائية) باملحكمة  التجاآي 

.483(1 آقم) تحت  بتطوان 

وذلك لفائدة السيد محمد العاللي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الساكن بشاآع جبل) (L5991(4 آقم)

األطلس آقم))11)تطوان.
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بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدوآ اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
اإلمضاء):)آئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

138 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ  املدني بني مالل

إعالن عن بي  عقاآ باملزاد العلني
لفائدة):

نفسها) عن  أصالة  بعلة  رديجة 

ونيابة عن ابنتها مالك جعفري.

زكرياء)جعفري.

ينوب عنه):

ذ.)حميد املطي  املحامي بهيئة بني)

مالل.

الرحمان) عبد  وآثة  (: ضد)

الجعفري.

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية بني)

 (1(1 نوفم8ر) ((4 بتاآيخ) أنه  مالل 

بقاعة) زواال  الواحدة  الساعة  على 

بي ) سيق   املحكمة  بهذه  البيوعات 

الرسم) ذي  للعقاآ  العلني  باملزاد 

امللك) (11/619(7 آقم) العقاآي 

 51 مساحته) »ملك لحبيب«) املسمى)

سنتياآ الذي عباآة عن قطعة) (1 آآ)

منها) جزء) في  تشتمل  للبناء) أآضية 

)مصحة)) على بناية في طوآ اإلنجاز)

مساحتها) تبلغ  أآضية  بقعة  تغطي 

وتتكون من) تقريبا  م  م  (811 حوالي)

علويين) وطابقين  أآ�ضي  وطابق  قبو 

وسطح به سترة والكائنة بأم الظهر)

بني مالل.

لبي ) االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبير  طرف  من  العقاآ 

ماليين) ستة  دآهم  (6.397.188.81

ألف) وتسعون  وسبعة  وثالثمائة 

ومائة وثمانية دآهم وواحد وثمانون)

سنتيم,

وعلى من آست عليه املزايدة أن)

 %13 زيادة) م   فوآا  الثمن  يؤدي 

واجب الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  من  وللمزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
آئيس مصلحة كتابة الضبط

5
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3775)1))بتاآيخ)3))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

امللكية) شهادة  ذي  الغشوة  املسمى 

املتواجد بالجماعة) (57/17139 آقم)

الترابية بن صميم،))دائرة أزآو،)إقليم)

نوفم8ر) (19 تاآيخ) من  ابتداء) افران،)

 (1(1 نوفم8ر) (31 غاية) إلى  ((1(1

بحث علني في شأن مشروع الترريص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتاآات  (4 مساحة) سقي 

السيد محمد الزعري وعبد الرحيم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  لغري�ضي 

.DA485(7(و(C(87319((الوطنية

6

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3767)1))بتاآيخ))))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى بوتلغانت ذي شهادة امللكية)

املتواجد بالجماعة) (16/51496 آقم)

الخميسات،) دائرة  الكنزآة،) الترابية 

تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)5))نوفم8ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترريص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتاآات لفائدة السيد لعفافر آشيد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.X176(19((الوطنية

7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3771)1))بتاآيخ))))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

امللكية) شهادة  ذي  عبيدة  املسمى 
آقم)37/15741)واملالقية ذي مطلب)

املتواجد) (37/(1117 التحفيظ آقم)

بالجماعة الترابية سيدي امحمد بن)

)دائرة تيسة،)إقليم تاونات،) لحسن،)

ابتداء)من تاآيخ)16)نوفم8ر)1)1))إلى)

غاية)5))نوفم8ر)1)1))بحث علني في)

شأن مشروع الترريص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)

املنزلي وإآواء)املاشية ولسقي مساحة)

السيد) لفائدة  هكتاآات  (4,5414

عراش عبد الرحيم الحامل لبطاقة)

.C715178((التعريف الوطنية

8

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (1 بتاآيخ) ح.ج/1/3758)1))

على) سيجرى  الذي  ((1(1 أكتولر)

العقاآ املسمى ما شاء)هللا ذي الرسم)

املتواجد) (16/31751 آقم) العقاآي 

بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن،))

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

 (1(1 نوفم8ر) (13 تاآيخ) من  ابتداء)

إلى غاية)3))نوفم8ر)1)1))بحث علني)

بإنجاز) الترريص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتاآات  (4 مساحة)

لبطاقة) الحامل  راليد  الشامخ 

.XA39439((التعريف الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (1 بتاآيخ) ح.ج/1/3759)1))

على) سيجرى  الذي  ((1(1 أكتولر)

بوشنتوف) الرمل  املسمى  العقاآ 

ص) (3(5 برقم) ض  شراء) عقد  ذي 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (314

إقليم) تيفلت،) دائرة  ( الطلبة،) مقام 

 13 تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،)

نوفم8ر) ((3 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترريص 

منه،)من أجل سقي مساحة))))),1 

هكتاآا لفائدة السيد مزولفي ياسين)

الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA57((8

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3761)1))بتاآيخ)1))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1
املسمى ايت قسو ذي الرسم العقاآي)

املتواجد بالجماعة) (81/13171 آقم)

الترابية عين الجوهرة،))دائرة تيفلت،)

تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

13)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)3))نوفم8ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

الترريص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 1,9176 مساحة) سقي  أجل  من 

بوصفيحة) السيد  لفائدة  هكتاآا 

عبد العالي الحامل لبطاقة التعريف)

.B11(944((الوطنية

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 
آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 (1 بتاآيخ) ح.ج/)1/376)1))
على) سيجرى  الذي  ((1(1 أكتولر)
ذي) العقاآ املسمى فدان اعويد املاء)
 (4( ص) ((57 ض برقم) عقد شراء)
سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
إقليم) تيفلت،) دائرة  ( الرزاق،) عبد 
 13 تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،)
نوفم8ر) ((3 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1
الترريص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)
 1,1951 مساحة) سقي  أجل  من 
االشلط) السيد  لفائدة  هكتاآا 
يوسف وكنزة بنمينة الحامل لبطاقة)
و) (L148166 ( الوطنية) التعريف 

.A(59153
12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 
آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 (1 بتاآيخ) ح.ج/1/3763)1))
على) سيجرى  الذي  ((1(1 أكتولر)
عيون) سب   اس  آ  املسمى  العقاآ 
 81/7447 آقم) العقاآي  الرسم  ذي 
سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 
 13 تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،)
نوفم8ر) ((3 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1
الترريص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)
 1,6865 مساحة) سقي  أجل  من 
هكتاآا لفائدة السيد املفهوم محمد)
لبطاقة) الحامل  املفهوم  وتوفيق 
 AB4(934 ( الوطنية)  التعريف 

.AB((5394(و
13
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3769)1))بتاآيخ))))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى املعيدنات ذي الرسم العقاآي)

بالجماعة) املتواجد  (81/4313 آقم)

الترابية ايت بويحيى الحجامة،))دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (16 من تاآيخ)

5))نوفم8ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشروع الترريص بإنجاز ثقب وجلب)

 1 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

احمد) سكاح  السيد  لفائدة  هكتاآا 

لبطاقة) الحامل  لحرش  وآشيدة 

.X(8647(و(X35647((التعريف الوطنية

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3768)1))بتاآيخ))))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى الغشوة ذي شهادتي امللكية)

 57/118(7 و) (57/17141 آقم)

بن) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إفران،) إقليم  أزآو،) دائرة  ( صميم،)

 (1(1 نوفم8ر) (16 تاآيخ) من  ابتداء)

إلى غاية)5))نوفم8ر)1)1))بحث علني)

بإنجاز) الترريص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتاآا لفائدة السيد) (1,51 مساحة)

الشريف) وموالي  اكبيري  املهدي 

التعريف) لبطاقة  الحامل  اكبيري 

.DA53179(و(DA(41(6((الوطنية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3774)1))بتاآيخ)3))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

الرسم) ذي  (1-4 عال) بن  املسمى 

املتواجد) (15/14(895 العقاآي آقم)

دائرة) ( مجاط،) الترابية  بالجماعة 

احواز مكناس،)إقليم مكناس،)ابتداء)

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (19 من تاآيخ)

31)نوفم8ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشروع الترريص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

عال) بن  السيد  لفائدة  هكتاآا  (1,75

التعريف) لبطاقة  الحامل  سعيد 

.D371186((الوطنية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1/3773)1))بتاآيخ)3))أكتولر)

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((1(1

العقاآي) الرسم  املسمى بوكرين ذي 

بالجماعة) املتواجد  (57/6898 آقم)

أزآو،) دائرة  ( صميم،) بن  الترابية 

 19 تاآيخ) من  ابتداء) افران،) إقليم 

نوفم8ر) (31 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترريص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3)هكتاآا)

لفائدة السيد بوكرين ادآيس الحامل)

.R4851(((لبطاقة التعريف الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

بموجب قراآ أصدآته مديرة وكالة)
 الحوض املائي لسبو آقم)1/3783)1) 
الذي) ((1(1 أكتولر) ((6 ح.ج بتاآيخ)
سيجري على العقاآ املسمى)»كركاآة«)
ذي عقد ملكية ض بعدد))46)ص)447 
املتواجد بالجماعة الترابية تمزكانة،)
تاونات، إقليم  غفساي،)  دائرة 
ابتداء)من تاآيخ)1))نوفم8ر)1)1))إلى)
علني) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (31 غاية)
في شأن مشروع الترريص بحفر بئر)
وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)
السيد) لفائدة  املاشية  واآواء) املنزلي 
لبطاقة) الحامل  املساآي  رالد 

.C645836(التعريف الوطنية
96

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ابتداء) القباب  قيادة  بمقر  سيجري 
غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5
املاء،) وجلب  بحفر  الترريص 
اليعقوبي) عال  ايطو  السيدة  لفائدة 
القباب رنيفرة،) لندة  العنوان دواآ 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية املنفردة وإآواء)
بوهو) ايت  املدعو  بامللك  املاشية 
 37 اآ) (4( 1)هكتاآ) البالغة مساحته)
سنتياآ الكائن بجماعة القباب قيادة)

القباب دائرة القباب إقليم رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
القباب) دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم رنيفرة.
18

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
النسوآ) كهف  قيادة  بمقر  سيجري 
 ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد مصطفى كمالي العنوان ايت)
عفي ليت بوحدو سيدي عمر قيادة)
املتعلق بحفر) كاف النسوآ رنيفرة،)
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
املدعو تشفشاقين البالغة مساحته)
الكائن) سنتياآ  (41 اآ) (9 هكتاآ) ((
كهف) قيادة  عمرو  سيدي  بجماعة 
النسوآ دائرة رنيفرة إقليم رنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
النسوآ) كهف  قيادة  عمرو  سيدي 

دائرة رنيفرة إقليم رنيفرة.
19

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أكلمام) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء) أزكزا 
بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
لفائدة السيدة فاطمة اعزيزي) املاء،)
املتعلق) حي ليلى رنيفرة،) (8 العنوان)
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) ادرسال  املدعو  بامللك 
78)سنتياآ) اآ) ((1 3)هكتاآ) مساحته)
لهري) قيادة  لهري  بجماعة  الكائن 
إقليم) رنيفرة  دائرة  أزكزا  أكلمام  (-

رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لهري قيادة لهري)-)أكلمام أزكزا دائرة)

رنيفرة إقليم رنيفرة.
20

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)
 (1(1 نوفم8ر) (16 يعكوب ابتداء)من)
بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
املاء،)لفائدة السيد احمد حبيب هللا)
العنوان دواآ الشراكة اوالد يعكوب)
قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)
بامللك املدعو السقي  من أجل  املاء)
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)الغابة أوالد يعكوب البالغة مساحته)
89)اآ)71)سنتياآ الكائن بجماعة أوالد)
يعكوب قيادة لوناسدة)-)أوالد يعكوب)
دائرة القلعة)-)أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) (- أوالد يعكوب قيادة لوناسدة)
الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
21

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
الغابة) أهل  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) ((1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء)
في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية)
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)
الكيحل) مصطفى  السيد  لفائدة 
العنوان شاآع ميات قرب ثكنة القوة)
املتعلق) السراغنة،) قلعة  املساعدة 
 5 أجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 
هكتاآات فقط بامللك املدعو لعريمة)
 ( اآ) (94 8))هكتاآ) البالغة مساحته)
قيادة) ميات  بجماعة  الكائن  سنتياآ 
أهل الغابة دائرة القلعة)-)أهل الغابة)

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة)

-)أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
22

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 
غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5
املاء،) وجلب  بحفر  الترريص 
عبد) اللطيف  عبد  السيد  لفائدة 
املوجود العنوان احد بومو�ضى اوالد)
النمة،) أوالد  السبت  سوق  عي�ضى 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك

)املدعو ايت الطالب البالغة مساحته)
بجماعة) الكائن  سنتياآ  (8( اآ) (37
إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  اآفالة 

أزيالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  اآفالة 

أزيالل.
23

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أكلمام) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء) أزكزا 
بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
وعقى) امحمد  السيد  لفائدة  املاء،)
رنيفرة،) لهري  تالحيانت  العنوان 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)
 6 مساحته) البالغة  فضالة  املدعو 
قيادة) لهري  بجماعة  الكائن  ع8رات 
رنيفرة) دائرة  أزكزا  أكلمام  (- لهري)

إقليم رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لهري قيادة لهري)-)أكلمام أزكزا دائرة)

رنيفرة إقليم رنيفرة.
24

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أكلمام) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء) أزكزا 
بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
املاء،)لفائدة السيد املصطفى سودة)
العنوان ايت بني إ�ضي))تاعيت))موحى)
اوحمو الزياني رنيفرة،)املتعلق بحفر)
وجلب املاء)من أجل سقي)5)هكتاآات)
فقط بامللك املدعو موعمري البالغة)
مساحته))))هكتاآ)76)اآ)7))سنتياآ)
لهري) قيادة  لهري  بجماعة  الكائن 
إقليم) رنيفرة  دائرة  أزكزا  أكلمام  (-

رنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لهري قيادة لهري)-)أكلمام أزكزا دائرة)

رنيفرة إقليم رنيفرة.
25

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوحمو) موحى  قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (16 من) الزياني ابتداء)
بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)
لفائدة السيد محمد عياش العنوان)
حي الفرح مريرت رنيفرة،) (41 زنقة)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو تمسنا البالغة)
بجماعة) الكائن  ع8رات  (6 مساحته)
ال8رج قيادة موحى أوحمو الزياني دائرة)

رنيفرة إقليم رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
الزياني)) أوحمو  موحى  قيادة  ال8رج 

دائرة رنيفرة إقليم رنيفرة.
26

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة تيغسالين ابتداء)
 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) اجاآو  والساعيد  السيد 
رنيفرة،) تيغسالين  السعادة  حي 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو ازعنون البالغة)
53)سنتياآ) اآ) (93 1)هكتاآ) مساحته)
قيادة) تيغسالين  بجماعة  الكائن 
إقليم) القباب  دائرة  تيغسالين 

رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم رنيفرة.

27

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

جابر) سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) ((1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية)

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع 

بنعمي) صالح  السيد  لفائدة  املاء،)

جابر سيدي  ميمون  أوالد   العنوان 

وجلب) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

مجموعة امليمونية البالغة مساحته)

5)هكتاآ الكائن بجماعة سيدي جابر)

مالل) بني  دائرة  جابر  سيدي  قيادة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.

28

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

أكلمام) (- لهري) قيادة  بمقر  سيجري 

 (1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء) أزكزا 

بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 

املياه) بجلب  الترريص  مشروع  في 

جواد) السيد  لفائدة  السطحية،)

اآزوزي ومن معه العنوان لهري املركز)

املتعلق بجلب) اكلمام أزكزا رنيفرة،)

 5 سقي) أجل  من  السطحية  املياه 
لهري) املدعو  بامللك  فقط  هكتاآات 

 46 اآ) (67 9)هكتاآ) البالغة مساحته)

قيادة) لهري  بجماعة  الكائن  سنتياآ 

رنيفرة) دائرة  أزكزا  أكلمام  (- لهري)

إقليم رنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

لهري قيادة لهري)-)أكلمام أزكزا دائرة)

رنيفرة إقليم رنيفرة.

29
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) كيسر  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد رالد ولد عدلة العنوان دواآ)

كيسر) جماعة  الحمادات  املناصرة 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل السقي بامللك املدعو سهب)

 81 اآ) (31 مساحته) البالغة  الع�ضي 

الكائن بجماعة كيسر قيادة) سنتياآ 

كيسر دائرة سطات الجنولية إقليم)

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنولية إقليم سطات.

30

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

بئر) (- بولنواآ) قيادة  بمقر  سيجري 

 (1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء) مزوي 

بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
لفائدة السيد محمد حمراوي) املاء،)

ابراهيم) أوالد  املساعدة  العنوان 

بولنواآ رريبكة،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

بالد) املدعو  بامللك  هكتاآين  وسقي 

 8 هكتاآ) (4 مساحته) البالغة  بونواآ 

اآ)31)سنتياآ الكائن بجماعة بولنواآ)

دائرة) مزوي  بئر  (- بولنواآ) قيادة 

رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بولنواآ قيادة بولنواآ)-)بئر مزوي دائرة)

رريبكة إقليم رريبكة.

31

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ايعيش) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

دواآ) العنوان  املتوكل  السيد حسن 

ايت العرابي اوالد يعيش بني مالل،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السعيدانية) املدعو  بامللك  السقي 

الكائن) هكتاآ  (1 مساحته) البالغة 

أوالد) قيادة  يعيش  أوالد  بجماعة 

يعيش دائرة بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أوالد يعيش قيادة أوالد يعيش دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.

32

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) كيسر  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) العبا�ضي  العربي  السيد 

دواآ اوالد �ضي عالل كيسر سطات،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو اآض الحطة البالغة مساحته)

4)اآ)34)سنتياآ الكائن بجماعة كيسر)

قيادة كيسر دائرة سطات الجنولية)

إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنولية إقليم سطات.

33

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) امزوآة  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد محمد العسري العنوان دواآ)

امزوآة) اكدانة  الهواوي  �ضي  اوالد 

سطات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 

البالغة) املكرط  اآض  املدعو  بامللك 

الكائن) كبير  واحد  ردام  مساحته 

دائرة) امزوآة  قيادة  كدانة  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  امزوآة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

34

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد الرحمان عادل العنوان)

تانوغة) جماعة  ادآيس  ايت  دواآ 

قيادة تاكزيرت،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

والسقي بامللك املدعو تانوغة البالغة)

مساحته ع8رة واحدة الكائن بجماعة)

تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.

35

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) زيزي  آشيد  موالي  السيد 

املتعلق) املركز،) أغبالة  تاسفالوت 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) تربعت  أم  املدعو  بامللك 

33)سنتياآ) اآ) (91 ))هكتاآ) مساحته)

الكائن بجماعة بوتفردة قيادة تيزي)

نيسلي دائرة أغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) نيسلي  تيزي  قيادة  بوتفردة 

أغبالة إقليم بني مالل.

36

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

دواآ) العنوان  عتيد  عي�ضى  السيد 

وادي) دائرة  سمير  بني  بوعلي  اوالد 

وجلب) بحفر  املتعلق  رريبكة،) زم 

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

املنفردة بامللك املدعو بيا�ضي البالغة)

الكائن) مرب   متر  (6(4 مساحته)

سمير) بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة واد زم إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم رريبكة.

37
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
عبدون) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) شاكيب  الغني  عبد  السيد 

رريبكة،) الخير  آموز  تجزئة  (348

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

 85 مساحته) البالغة  لحرش  املدعو 

أوالد) بجماعة  الكائن  سنتياآ  (91 اآ)

دائرة) عبدون  أوالد  قيادة  عبدون 

رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
عبدون) أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

38

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

الشافعي) داآ  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) ((1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد محمد جمالي العنوان)

الشافعي،) داآ  احميدة  اوالد  دواآ 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

 13 املدعو الحريش البالغة مساحته)

متر مرب  الكائن) رداما صغير و711)

داآ) قيادة  الشافعي  داآ  بجماعة 

الشافعي دائرة ال8روج إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

داآ الشافعي قيادة داآ الشافعي دائرة)

ال8روج إقليم سطات.

39

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
الشافعي) داآ  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) ردآي  الهادي  عبد  السيد 
شاآع محمد السادس إقامة النصر)
 (7 شقة) (5 طابق) (14 مجموعة)
املتعلق بحفر وجلب) الداآ البيضاء،)
املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)
واآواء)املاشية بامللك املدعو الحرشة)
وآب ) رداما  (33 مساحته) البالغة 
الشافعي) داآ  بجماعة  الكائن  ردام 
ال8روج) دائرة  الشافعي  داآ  قيادة 

إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
داآ الشافعي قيادة داآ الشافعي دائرة)

ال8روج إقليم سطات.
40

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
العنصر) فم  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
عين) العنوان  عي�ضى  ميمون  السيد 
بحفر) املتعلق  مالل،) بني  الغازي 
هكتاآ) (1 من أجل سقي) وجلب املاء)
البالغة) بويسرفان  املدعو  بامللك 
96)سنتياآ) اآ) (45 1)هكتاآ) مساحته)
قيادة) العنصر  فم  بجماعة  الكائن 
إقليم مالل  بني  دائرة  العنصر   فم 

بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
فم العنصر قيادة فم العنصر دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
41

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني عامر ابتداء)
 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) الحسناوي  آحال  السيد 
قلعة) مسعود  اوالد  املنايرة  دواآ 
املتعلق بحفر وجلب املاء) السراغنة،)
 31 اآ) (87 هكتاآ) (4 أجل سقي) من 
سنتياآ بامللك املدعو بوآة بن الشتوي)
هكتاآات الكائن) (6 البالغة مساحته)
بجماعة سيدي مو�ضى قيادة بني عامر)
بني عامر إقليم قلعة) (- دائرة القلعة)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سيدي مو�ضى قيادة بني عامر دائرة)
قلعة) إقليم  عامر  بني  (- القلعة)

السراغنة.
42

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
النسوآ) كهف  قيادة  بمقر  سيجري 
 ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
السيد محمد ارلو العنوان ايت اعلي)
رنيفرة،) النسوآ  كاف  بوحدو  ايت 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
سقي)3)هكتاآات فقط بامللك املدعو)
هكتاآ) (4 البالغة مساحته) بوتزآوت 
بجماعة) الكائن  سنتياآ  (71 اآ) (51
النسوآ) كهف  قيادة  عمرو  سيدي 

دائرة رنيفرة إقليم رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
النسوآ) كهف  قيادة  عمرو  سيدي 

دائرة رنيفرة إقليم رنيفرة.
43

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
 11 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)
نوفم8ر) ((1 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)
الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
الرجاء) حي  العنوان  ارداش  محمد 
)1)سوق السبت أوالد النمة،)املتعلق)
غسل) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
 1 النماوي) املدعو  بامللك  السياآات 
الكائن) سنتياآ  (81 مساحته) البالغة 
النمة) أوالد  السبت  سوق  بجماعة 
النمة) أوالد  السبت  سوق  باشوية 

عمالة الفقيه بن صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
باشوية) النمة  أوالد  السبت  سوق 
عمالة) النمة  أوالد  السبت  سوق 

الفقيه بن صالح.
44

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ايعيش) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((1
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
دواآ) العنوان  هرام  بوعزى  السيد 
أوالد �ضي مو�ضى الزواير أوالد ايعيش)
وجلب) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 
هكتاآات) (5 سقي) أجل  من  املاء)
البالغة) الطال   املدعو  بامللك  فقط 
11)سنتياآ) آآ) (41 5)هكتاآ) مساحته)
قيادة) ايعيش  أوالد  بجماعة  الكائن 
أوالد ايعيش دائرة بني مالل إقليم بني)

مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
45
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة تيغسالين ابتداء)
 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
السيد عبد الواحد أولهري العنوان)
رنيفرة،) السيري  األزهر  تجزئة  (18
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
ال8ركة) ملك  املدعو  بامللك  السقي 
 35 آآ) (54 3)هكتاآ) البالغة مساحته)
تيغسالين) بجماعة  الكائن  سنتياآ 
قيادة تيغسالين دائرة القباب إقليم)

رنيفرة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم رنيفرة.
46

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني مو�ضى ابتداء)
 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
السيد عبد هللا شكير العنوان دواآ)
السبت) سوق  ازمام  أوالد  ملرابطة 
أوالد النمة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)
آآ بامللك) (81 1)هكتاآ) من أجل سقي)
املدعو فدان برواك البالغة مساحته)
أوالد) بجماعة  الكائن  رداما  (18
دائرة) مو�ضى  بني  قيادة  بوآحمون 
بني مو�ضى الشرقية إقليم الفقيه بن)

صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
مو�ضى) بني  قيادة  بوآحمون  أوالد 
إقليم) الشرقية  مو�ضى  بني  دائرة 

الفقيه بن صالح.
47

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

 16 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

نوفم8ر) ((5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

يوسف العلواني العنوان حي الرجاء)

زنقة نهرو الرقم)18)الفقيه بن صالح،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

577)البالغة مساحته) املدعو السالم)

3)1)متر مرب  الكائن بجماعة الفقيه)

بن صالح باشوية الفقيه بن صالح)

عمالة الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

 16 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

نوفم8ر) ((5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد آلي )

الطابق) بشرى  تجزئة  العنوان  مزياز 

املتعلق بحفر) بني مالل،) (17 آقم) (6

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو آياض)

البالغة مساحته) ( (II - 47 ( ( ( السالم)

سنتياآ الكائن بجماعة بني)) (89 آآ) ((

بني) عمالة  ( مالل) بني  باشوية  مالل 

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني))مالل باشوية بني مالل))عمالة بني)

مالل.

49

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
عبدون) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

 17 العنوان) هواآي  الطيبي  السيد 
الرياض) حي  عناية  زنقة  (3 بلوك)

رريبكة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  أجل 

البالغة) (46 الصفاء) املدعو  بامللك 

الكائن) سنتياآ  (61 آآ) (( مساحته)

قيادة أوالد) ( ( بجماعة أوالد عبدون)

عبدون دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
عبدون) أوالد  قيادة  ( ( عبدون) أوالد 

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

50

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) اسماعيلي  فاظمة  السيدة 

نسلي) تيزي  وقيادة  جماعة  تاآكوين 

دائرة اغبالة إقليم بني مالل،)املتعلق)

سقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

املدعو) بامللك  فقط  هكتاآات  (5

بوتيرشت البالغة مساحته))))هكتاآ)

بجماعة) الكائن  سنتياآ  (11 آآ) (58

تيزي نيسلي)))قيادة تيزي نيسلي دائرة)

اغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي)))قيادة تيزي نيسلي دائرة)

اغبالة إقليم بني مالل.

51

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

 16 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

نوفم8ر) ((5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

املعطي جواي العنوان حي األداآسة)

مالل،) بني  (59 الرقم) (3 الزنقة)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة) ( د7) (- ف) املدعو دياآ الهناء)

الكائن) سنتياآ  (5( آآ) (1 مساحته)

بجماعة بني مالل باشوية بني مالل)

عمالة))بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني مالل باشوية بني مالل عمالة))بني)

مالل.

52

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

معه) ومن  بوملان  آضوان  السيد 

اغبالة) املركز  نسلي  تيزي  العنوان 

املتعلق بحفر وجلب املاء) بني مالل،)

من أجل السقي بامللك املدعو باكني)

نطيكو))البالغة مساحته)1)هكتاآ)78 
تيزي) بجماعة  الكائن  سنتياآ  (7( آآ)

نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة أغبالة)

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة الشكران ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

دآب) العنوان  حسني  محمد  السيد 

آقم) الشيظمي  الحاج  زنقة  ميمونة 

147)أبي الجعد،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

آآ) (53 مساحته) البالغة  ( ( لعصيب)

تشرافت) بجماعة  الكائن  سنتياآ  ((

الجعد) أبي  دائرة  الشكران  قيادة 

إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أبي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم رريبكة.

54

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد أحمد البداوي العنوان دواآ)

أزيالل،) اسك�ضي  ابوملان  حمو  آيت 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة) ( السقي بامللك املدعو اكوني)

سنتياآ) (6 آآ) (36 هكتاآ) (1 مساحته)

قيادة) اسك�ضي  بجماعة  الكائن 

إقليم) واويزغت  دائرة  واويزغت 

أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  اسك�ضي 

واويزغت إقليم أزيالل.

55

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

 16 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

نوفم8ر) ((5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد غالم)

آياض العنوان حي فريدة زنقة))))آقم)

املتعلق بحفر) الفقيه بن صالح،) (18

وجلب املاء)من أجل تزويد حمام باملاء)

بامللك املدعو األمل)))البالغة مساحته)

))آآ)7)سنتياآ الكائن بجماعة الفقيه)

بن صالح باشوية الفقيه بن صالح)

عمالة))الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة))الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

 16 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

نوفم8ر) ((5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد عبد)

(،( السالم عرلاوي العنوان حي نزهة)

بلوك د الرقم)48)الفقيه))بن صالح،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

تزويد حمام باملاء)بامللك املدعو نزهة)

مرب ) متر  (311 مساحته) البالغة  ( (II

صالح) بن  الفقيه  بجماعة  الكائن 

عمالة)) صالح  بن  الفقيه  باشوية 

الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة))الفقيه بن صالح.

57

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

 16 من) سيجري بمقر جماعة ابتداء)

نوفم8ر) ((5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

الياسمين) حي  العنوان  فضلي  لكبير 

بن صالح،) ( الفقيه) ((6 بلوك أ آقم)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك املدعو فرح) تزويد حمام باملاء)

آآ) (4 البالغة مساحته) ( والفرح الخير)

الفقيه) بجماعة  الكائن  سنتياآ  ((4

بن صالح باشوية الفقيه بن صالح)

عمالة))الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة))الفقيه بن صالح.

58

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) الخياآي  أحمد  السيد 
ح ي م الرلاط،) (81 آقم) (3 قطاع ج)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) األبيض  الحجر  املدعو 

مساحته)13)هكتاآ)53)آآ)33)سنتياآ)

الكائن بجماعة بني يكرن قيادة بني)

إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنولية إقليم سطات.

59

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
السيد محمد تابث العنوان دواآ أوالد)
سطات،) يكرين  بني  الثوالت  بوزيد 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
الحطة) أآض  املدعو  بامللك  السقي 
سنتياآ) (89 آآ) (16 البالغة مساحته)
بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 
إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
بني) قيادة  يكرن  بني  قيادة  الثوالث 
إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.
60

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)
 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
دواآ) العنوان  فاتحي  محمد  السيد 
أوالد) الثوالث  ( مليتة) عامر  أوالد 
بوزيري سطات،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)
الحطة) أآض  املدعو  بامللك  والسقي 
سنتياآ) ((1 آآ) (17 البالغة مساحته)
بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 
إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

بئر) (- بولنواآ) قيادة  بمقر  سيجري 

 (1(1 نوفم8ر) (16 من) ابتداء) مزوي 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

محمد) يمثلها  الخير  جمعية  لفائدة 

العنوان حي السعادة شاآع) ( الفريجي)
رريبكة،) (1 آقم) (3 الزنقة) الوئام 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو) بامللك  باملاء) مسجد  تزويد 

متر) (611 مساحته) البالغة  املرس 

مرب  الكائن بجماعة بئر مزوي قيادة)

رريبكة) دائرة  مزوي  بئر  (- بولنواآ)

إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنواآ)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

(- باملفاسيس) قيادة  بمقر  سيجري 

 (1(1 16)نوفم8ر) ابتداء)من) الفقراء)

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد محمد ديامي العنوان)

امللكي سعادة مراكش،) الدآك  ثكنة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

 1 السقي بامللك املدعو أآض املرس)

سنتياآ) (61 آآ) ((4 البالغة مساحته)

قيادة) املفاسيس  بجماعة  الكائن 

رريبكة) ( دائرة) الفقراء) (- املفاسيس)

إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

املفاسيس قيادة املفاسيس)-)الفقراء)

دائرة))رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

عزوز) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد الرحيم بحراوي العنوان)

دواآ أوالد ادآيس أوالد عزوز رريبكة،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

 3 مساحته) البالغة  رلوطة  املدعو 

رداديم وآب  ردام الكائن بجماعة)

دائرة)) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة)) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد ناصر بحير ومن معه العنوان)

 17 الحي اإلداآي تجزئة املسبح آقم)

بحفر) املتعلق  صالح،) بن  الفقيه 

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) الزوينة  شعيب  املدعو 

5))سنتياآ) آآ) (66 4)هكتاآ) مساحته)

دائرة) وكيل  بني  بجماعة  الكائن 

بن) الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

صالح) بن  الفقيه  دائرة  وكيل  بني 

إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد بحير عتمان ومن معه العنوان)

بن) الفقيه  ((( آقم) عايد  تجزئة 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  ( صالح،)

فقط) هكتاآات  (5 سقي) أجل  من 

بامللك املدعو شعيب الزوينة البالغة)

مساحته)11)هكتاآ)97)آآ)94)سنتياآ)

الكائن بجماعة بني وكيل قيادة بني)

وكيل دائرة الفقيه بن صالح إقليم)

الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.

66

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد بحير عبد الرحمان ومن معه)

العنوان تجزئة الكرامة آقم)6)الفقيه)

بن صالح،))املتعلق بحفر وجلب املاء)

داآ) املدعو  بامللك  السقي  أجل  من 

 75 1)هكتاآ) الغول البالغة مساحته)

بني) بجماعة  الكائن  سنتياآ  (56 آآ)

وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه بن)

صالح إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت الرب  ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

شاآع) العنوان  بروك  محمد  السيد 

القدس آقم)14)حي الزيتون بني مالل،))

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

سقي)5)هكتاآات فقط بامللك املدعو)

هكتاآ) ((3 البالغة مساحته) (1 نبيلة)

بجماعة) الكائن  سنتياآ  (71 آآ) (81

كطاية قيادة آيت الرب  قصبة تادلة)

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

كطاية قيادة آيت الرب  قصبة تادلة)

إقليم بني مالل.

68

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيدة مونة أمامي العنوان دواآ آيت)

)املتعلق) ادآيس آيت بولكر تاكزيرت،)

 5 أجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 

بامللك املدعو احانو) هكتاآات فقط 

 68 آآ) ((9 7)هكتاآ) البالغة مساحته)

قيادة) ناووآ  بجماعة  الكائن  سنتياآ 

بني) إقليم  القصيبة  دائرة  ويرة  آيت 

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

ناووآ قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة برادية ابتداء)من)

16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)5))نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

بتعميق ثقب،)لفائدة السيد حمادي)

الفضالي العنوان تجزئة بدآ آقم)38) 

بتعميق) املتعلق  صالح،) بن  الفقيه 

ثقب من أجل السقي بامللك املدعو)

البالغة) (14 وصوتادلة) املحجوب 

34)سنتياآ) اآ) (91 3)هكتاآ) مساحته)

الكائن بجماعة برادية قيادة برادية)

دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

برادية قيادة برادية دائرة الفقيه بن)

صالح إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت الرب  ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيدين عبد الرحمان ريير ولوعلي)

 155 حميد العنوان حي الرياض آقم)
زنقة الشريف االدآي�ضي ق تادلة)-)دواآ)

فرتاحة سمكت،)املتعلق بحفر وجلب)

املاء)من أجل سقي)5)هكتاآات فقط)

البالغة) مسعود  ايت  املدعو  بامللك 

بجماعة) الكائن  هكتاآ  (8 مساحته)

سمكت قيادة آيت الرب  دائرة قصبة)

تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سمكت قيادة آيت الرب  دائرة قصبة)

تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 

املاء،)لفائدة السيد محجوب ازاليكي)

والسيد عبد الحق زاهي العنوان آقم)

وادي) القديمة  املصلى  (14 زنقة) (31

زم،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من أجل)

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

44)البالغة مساحته) املدعو البستان)

1)آآ الكائن بجماعة وادي زم باشوية)

وادي زم عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد محمد جوآاني العنوان)

رريبكة،) الجعد  أبي  النهضة  حي 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو بقعة أآضية البالغة مساحته)

أبي) بجماعة  الكائن  مرب   متر  (1(5

عمالة) الجعد  أبي  باشوية  الجعد 

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أبي الجعد باشوية أبي الجعد عمالة)

رريبكة.

73

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

مسكين) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

 (1(1 16)نوفم8ر) الغرلية ابتداء)من)

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد محمد الحب�ضي العنوان)

املشروع الشطر)3)مدرل)5))آقم)1) 

الحي املحمدي الداآ البيضاء،)املتعلق)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

الجبوب البالغة) ( بامللك املدعو أآض)

آآ الكائن بجماعة أوالد) (91 مساحته)

الغرلية) مسكين  بني  قيادة  فريحة 

دائرة ال8روج إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

مسكين) بني  قيادة  فريحة  أوالد 

الغرلية دائرة ال8روج إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابتداء)

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد محمد قصطال العنوان دواآ)

تادلة) الروا�ضي سمكت قصبة  ايت 

املتعلق بحفر وجلب املاء) بني مالل،)

فقط) هكتاآات  (5 سقي) أجل  من 

بامللك املدعو تكانت البالغة مساحته)

الكائن) سنتياآ  (71 آآ) (1( هكتاآ) (5

بجماعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة)

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 

اوآاش) لحسن  السيد  لفائدة  املاء،)

آقم) (( العنوان حي داآكوم مجموعة)

3)بني مالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)

من أجل السقي بامللك املدعو عزوز)

 61 آآ) (13 4)هكتاآ) البالغة مساحته)

عياد) أوالد  بجماعة  الكائن  سنتياآ 

باشوية أوالد عياد عمالة الفقيه بن)

صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أوالد عياد باشوية أوالد عياد عمالة)

الفقيه بن صالح.

76

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

ومن) اقبال  محمد  السيد  لفائدة 

معه العنوان دواآ اوالد احمد طريق)

املتعلق بحفر وجلب) حيان رريبكة،)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

والسقي بامللك املدعو املرس البالغة)

الكائن) سنتياآ  ((1 آآ) (33 مساحته)

رريبكة) باشوية  رريبكة  بجماعة 

عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) رريبكة  باشوية  رريبكة 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

متقي) الكريم  عبد  السيد  لفائدة 

حي نواآة زنقة عال بن) (11( العنوان)

املتعلق) رريبكة،) حطان  هللا  عبد 

سقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

املنظر) املدعو  بامللك  فيال  حديقة 

آآ) (1 البالغة مساحته) (33 (- الجميل)

رريبكة) بجماعة  الكائن  سنتياآ  (84

باشوية رريبكة عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) رريبكة  باشوية  رريبكة 

رريبكة.

78

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث) ((1(1 نوفم8ر) ((5 غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 

املاء،)لفائدة السيد نوآ الدين حاجي)

تجزئة بدآ الفقيه بن) (((1 العنوان)

املتعلق بحفر وجلب املاء)من) صالح،)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  أجل 

البالغة) (78 الفجر) املدعو  بامللك 

الكائن) سنتياآ  ((1 آآ) (( مساحته)

باشوية) صالح  بن  الفقيه  بجماعة 

بن) الفقيه  الفقيه بن صالح عمالة 

صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الفقيه بن صالح باشوية الفقيه بن)

صالح عمالة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

للصناعة) اإلقليمية  املديرية  لفائدة 

التقليدية يمثلها عزيز تومي العنوان)

السكن الوظيفي للصناعة التقليدية)

رريبكة،) (- السادس) محمد  شاآع 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

تزويد قرية الصناعة التقليدية باملاء)

البالغة) أآضية  املدعو قطعة  بامللك 

6)هكتاآات الكائن بجماعة) مساحته)

أبي الجعد باشوية أبي الجعد عمالة)

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أبي الجعد باشوية أبي الجعد عمالة)

رريبكة.

80

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

فاآس) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيدة فاطمة آشدوني العنوان حي)

األمل)1416،)رريبكة،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة مساحته) (1 املدعو دآ البكرة)

الكائن) سنتياآ  (81 آآ) (75 هكتاآ) (4

أوالد) قيادة  فاآس  أوالد  بجماعة 

فاآس دائرة بن أحمد الجنولية إقليم)

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أوالد فاآس قيادة أوالد فاآس دائرة)

بن أحمد الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) أغبالة  قيادة  بمقر  سيجري 

 (5 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (16 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد حسن زوهري العنوان إقامة)

11)جنان كاليفوآنيا الداآ) لينا شقة)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

من أجل السقي بامللك املدعو اومزا)

 67 آآ) ((( ))هكتاآ) البالغة مساحته)

سنتياآ تقريبا الكائن بجماعة أغبالة)

قيادة أغبالة دائرة أغبالة إقليم بني)

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أغبالة) دائرة  أغبالة  قيادة  أغبالة 

إقليم بني مالل.

82

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ايعيش) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) مجاهد  بوعبيد  السيد 

اوالد ميمون سيدي جابر بني مالل،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

 CDA 5(( املدعو) بامللك  السقي 

آآ) ((1 هكتاآ) (3 مساحته) البالغة 

قيادة) ايعيش  أوالد  بجماعة  الكائن 

أوالد ايعيش دائرة بني مالل إقليم بني)

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

امباآك) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) جعفر  الشكدالي  السيد 

لعيايطة اوالد كناو بني مالل،)املتعلق)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) العيايطة  املدعو  بامللك 

5)هكتاآات الكائن بجماعة) مساحته)

أوالد كناو قيادة أوالد امباآك دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أوالد كناو قيادة أوالد امباآك دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

عزوز) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

دواآ) العنوان  الحلبي  احمد  السيد 

رريبكة،) عزوز  اوالد  سوس  اهل 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

 1 مساحته) البالغة  املرس  املدعو 

الكائن) سنتياآ  (51 آآ) (45 هكتاآ)

بجماعة أوالد عزوز قيادة أوالد عزوز)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1) 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) ((5 إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد ياسين نعناني والسيدة)

الوفاق) حي  العنوان  هاشم،) وفاء)

املتعلق) رريبكة،) (43 آقم) د  بلوك 

سقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

الهناء) املدعو  بامللك  املنزل  حديقة 

318)البالغة مساحته)1)آآ)51)سنتياآ)

باشوية) رريبكة  بجماعة  الكائن 

رريبكة عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) رريبكة  باشوية  رريبكة 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

الغابة) أهل  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)16)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) ((5

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) مسافر،) آيحانة  السيدة 

قلعة) (1649 الرقم) (( الهناء) حي 

املتعلق بحفر وجلب املاء) السراغنة،)

فقط) هكتاآات  (5 سقي) أجل  من 

فالحي) (36 الرغاوية) املدعو  بامللك 

 59 آآ) (31 9)هكتاآ) البالغة مساحته)

قيادة) ميات  بجماعة  الكائن  سنتياآ 

أهل الغابة دائرة القلعة)-)أهل الغابة)

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة)

-)أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1( غاية)

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع 

الوجدي) حمو  السيد  لفائدة  املاء)
تيزي) جماعة  واندس  دواآ  العنوان 

املتعلق) مالل،) بني  أغبالة  نسلي 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »اداآ نكشال«) بامللك املدعو)

سنتياآ،) (51 آآ) (84 ه) (1  مساحته)

قيادة) نيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن 

بني) إقليم  أغبالة  دائرة  نيسلي  تيزي 

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

الجمعة) فم  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1( غاية)

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع 

األيام) ياسين  السيد  لفائدة  املاء)

حسان) بني  امشحن  دواآ  العنوان 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  ازيالل،)

املدعو) بامللك  السقي  أجل  من 

البالغة) بامشحن«) ولخساس  »افرا 

الشعير،) من  ع8رات  (11  مساحته)

الكائن بجماعة بني حسان قيادة فم)

الجمعة دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني حسان قيادة فم الجمعة دائرة)

بزو إقليم أزيالل.

98

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
جابر) سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1( غاية)
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء)
العنوان) عابد  احمد  السيد  لفائدة 
عالل) سيدي  قرب  فالحة  ايت  حي 
بحفر) املتعلق  مالل،) بني  السبتي 
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
البالغة) طويجين«) »فدان  املدعو)
تقريبا،) واحد  هكتاآ   مساحته 
قيادة) جابر  سيدي  بجماعة  الكائن 

جابر دائرة بني مالل إقليم بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
بني) دائرة  جابر  قيادة  جابر  سيدي 

مالل إقليم بني مالل.
99

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
لوناسدة-أوالد) قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء) يعكوب 
بحث) ((1(1 نوفم8ر) (1( غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
لفائدة السيد محمد الحسوني) املاء)
الحسوني) الهادي  عبد  والسيد 
العنوان دواآ الردينات أوالد حسون)
املتعلق) (، السراغنة) قلعة  لوناسدة 
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) »الغابة«) املدعو) بامللك 
سنتياآ،) (18 آآ) (51  مساحته)
قيادة) لوناسدة  بجماعة  الكائن 
 لوناسدة-أوالد يعكوب دائرة القلعة)-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لوناسدة-أوالد) قيادة  لوناسدة 
الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
100

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
لوناسدة-أوالد) قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء) يعكوب 
بحث في) ((1(1 نوفم8ر) (1( إلى غاية)
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء)
العنوان) بابا  مباآك  السيد  لفائدة 
 دواآ الرويش ازنادة قلعة السراغنة)،
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
»الغابة) املدعو) بامللك  السقي 
البالغة) كشون«) وآاء) يعقوب  اوالد 
 مساحته)3)هكتاآ)35)آآ)68)سنتياآ،)
قيادة) لوناسدة  بجماعة  الكائن 
 لوناسدة-أوالد يعكوب دائرة القلعة)-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لوناسدة-أوالد) قيادة  لوناسدة 
الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
لوناسدة-أوالد) قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء) يعكوب 
بحث) ((1(1 نوفم8ر) (1( غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 
بابا) هللا  عبد  السيد  لفائدة  املاء)
 العنوان دواآ الرويش جماعة ازنادة)،
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
بامللك) فقط  هكتاآات  (5 سقي)
البالغة) »اازنادة أهل الغابة«) املدعو)
سنتياآ،) (48 آآ) (8 هكتاآ) (6  مساحته)
قيادة) ازنادة  بجماعة  الكائن 
 لوناسدة-أوالد يعكوب دائرة القلعة)-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لوناسدة-أوالد) قيادة  لوناسدة 
الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
لوناسدة- قيادة  بمقر  سيجري 
نوفم8ر) (3 من) ابتداء) يعكوب  أوالد 
 (1(1 نوفم8ر) (1( غاية) إلى  ((1(1
بحفر) الترريص  مشروع  في  بحث 
عبد) السيد  لفائدة  املاء) وجلب 
اوالد) دواآ  العنوان  جابري  الرحمان 
السراغنة، قلعة  لوناسدة   ايكو 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو)»بالد لوناسدة«)
سنتياآ،) (5 61آآ) مساحته)  البالغة 
قيادة) (- لوناسدة) بجماعة  الكائن 
 لوناسدة أوالد يعكوب دائرة القلعة)-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) لوناسدة  قيادة  (- لوناسدة)
الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
أكوديد) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 
إلى) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
في) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1( غاية)
وجلب) بحفر  الترريص  مشروع 
رويا) ابراهيم  السيد  لفائدة  املاء)
أزيالل، تال8رجت  حي  العنوان   موح 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)
بوآجالت«) نايت  »تفراوت  املدعو)
ع8رات،) (9 مساحته)  البالغة 
قيادة) نلخير  أكودي  بجماعة  الكائن 

أكوديد دائرة أزيالل إقليم أزيالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) أكوديد  قيادة  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
آيت) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 
نوفم8ر) (3 من) ابتداء) البخت  أم 
 (1(1 نوفم8ر) (1( غاية) إلى  ((1(1
بحفر) الترريص  مشروع  في  بحث 
سعيد) السيد  لفائدة  املاء) وجلب 
الشقة) (( عماآة) العنوان  شكدالي 
مراكش، اوحماد  علي  عرصة  ((4 
من) املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
فقط) هكتاآات  (5 سقي) أجل 
وكركوآ«) »تولزامر  املدعو) بامللك 
ع8رة،) (35 مساحته)  البالغة 
الكائن بجماعة آيت أم البخت قيادة)
أيت أم البخث دائرة القصيبة إقليم)

بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
آيت أم البخت قيادة أيت أم البخث)

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
الرب ) آيت  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
السيد آشيد امحجي،)العنوان):)تجزئة)
داي الركة بلوك)3)بني مالل،)املتعلق)
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
الزيتون«،) »ضيعة  املدعو) بامللك 
آآ ((4 و) هكتاآ  (( مساحته)  البالغة 
آيت) الكائن بجماعة  سنتياآ،) (91 و)
كطاية قيادة آيت الرب  دائرة قصبة)

تادلة إقليم بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) الرب   آيت  قيادة  كطاية  آيت 

قصبة تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

واويزغت) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد الحسين اوتوآغت ومن معه،)

واويزغت) اعمومن  دواآ  (: العنوان)

أزيالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

أجل السقي بامللك املدعو)»تفراوت«،)

من) ع8رات  (11 مساحته) البالغة 

واويزغت) بجماعة  الكائن  الشعير،)

قيادة واويزغت دائرة واويزغت إقليم)

أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  واويزغت 

واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

جابر) سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

معه،) ومن  منوير  احمد  السيد 

شقة) (1 زنقة موآيلوط) (7 (: العنوان)

3)حي النخيل الداآ البيضاء،)املتعلق)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »بولكبود«،) املدعو) بامللك 

بجماعة) الكائن  هكتاآان،) مساحته 

سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

: العنوان) الهنا،) يوم  الكبير   السيد 

يكرين) بني  الثوالث  الهواوآة  دواآ 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل االستعماالت املنزلية وإآواء)

»الطويل «،) املدعو) بامللك  املاشية 

البالغة مساحته ردام واحد كبير،)

بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

عزوز) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

(: العنوان) شكراني،) بوشتى  السيد 

عزوز،) أوالد  جماعة  املليكات  دواآ 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

 4 البالغة مساحته) املدعو)»املرس«،)

رداديم،)الكائن بجماعة أوالد عزوز)

قيادة أوالد عزوز دائرة رريبكة إقليم)

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
سيجري بمقر قيادة ل8ريكيين) مالل،)
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
معه،) ومن  انصير  ميلود  السيد 
املنصوآي) اعزيب  دواآ  (: العنوان)
ال8ريكيين،) حمري  حسون  أوالد 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
بامللك) ( فقط) هكتاآات  (5 سقي)
البالغة مساحته) »العاللية«،) املدعو)
سنتياآ،) (98 آآا و) (61 هكتاآات و) (9
الكائن بجماعة أوالد حسون حمري)
قيادة ل8ريكيين دائرة الرحامنة إقليم)

الرحامنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
ل8ريكيين) أوالد حسون حمري قيادة 

دائرة الرحامنة إقليم الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
الجوالة) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
السيدة آجاء)املتوكل،)العنوان):)دواآ)
قرقر الويدان مراكش،)املتعلق بحفر)
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
املنزلية املنفردة بامللك املدعو)»فدان)
 1 البالغة مساحته) موالي ادآيس«،)
الكائن) سنتياآ،) (58 آآ و) (7 هكتاآ و)
بجماعة الجوالة قيادة الجوالة دائرة)

تاماللت إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
الجوالة قيادة الجوالة دائرة تاماللت)

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

عزوز) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

(: العنوان) لبابي،) محمد  السيد 

رريبكة،) عزوز  أوالد  القواآة  دواآ 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

 االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك

 املدعو)»الدندونية«،)البالغة مساحته

أوالد) بجماعة  الكائن  رداديم،) (7

عزوز قيادة أوالد عزوز دائرة رريبكة)

إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

أوالد) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)

 (1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء) عزوز 

في) بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر) غاية) إلى 

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء)

العنوان) لفائدة السيد الكبير نصير،)

عزوز،) أوالد  سوس  أهل  دواآ  (:

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

 االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك

البالغة مساحته »الفايض«،)  املدعو)

1)هكتاآ و)78)آآ و)33)سنتياآ،)الكائن)

بجماعة أوالد عزوز قيادة أوالد عزوز)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ويرة) آيت  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
السيد موحى اوعطي،)العنوان):)دواآ)
املتعلق بحفر) اوع�ضى دير القصيبة،)
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
الهند«،) ببير  أآضية  »قطعة  املدعو)
الكائن) ع8رات،) (4 مساحته) البالغة 
بجماعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة)

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
بوزيري) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
الحلزون) لتربية  كولرفاك  تعاونية 
مجد،) رديجة  السيدة  ممثلثها 
حي موالي عبد هللا شاآع) (: العنوان)
عين الشق) (1 طابق) (91 سماآة آقم)
املتعلق بحفر وجلب) (، الداآ البيضاء)
املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)
»الدويمية«،) املدعو) بامللك  والسقي 
الكائن) ردام،) ((3 البالغة مساحته)
آحال) بن  محمد  سيدي  بجماعة 
سطات) دائرة  بوزيري  أوالد  قيادة 

الجنولية إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سيدي محمد بن آحال قيادة أوالد)
بوزيري دائرة سطات الجنولية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة كيسر ابتداء)من)

)1)نوفم8ر) إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

محج) (: العنوان) العجلي،) محمد 
سيدي) (11 آقم) (1( عماآة) (4 وليلي)

املتعلق بحفر) مومن الداآ البيضاء،)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

املدعو)»أآض الرمل والرمل التانية«،)

الكائن) رداديم،) (( البالغة مساحته)

دائرة) كيسر  قيادة  آيما  بجماعة 

سطات الجنولية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سطات) دائرة  كيسر  قيادة  آيما 

الجنولية إقليم سطات.

117

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

: العنوان)  السيد بوشعيب جرموني،)

سطات،) يكرين  بني  الرواونة  دواآ 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) القالعي«،) »أآض  املدعو)

 مساحته)1)هكتاآ و)61)آآ و)1)سنتياآ،

الكائن بجماعة بني يكرن قيادة بني)

إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

بني) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)

 (1(1 نوفم8ر) (11 من) ابتداء) يكرن 

بحث) ((1(1 19)نوفم8ر) غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الترريص  مشروع  في 

جرموني) محمد  السيد  لفائدة  املاء)

 والسيد بوشعيب جرموني،)العنوان):

دواآ أوالد بولكر بني يكرين سطات،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) الحيط«،) »أآض  املدعو)

مساحته)94)آآ و)38)سنتياآ،)الكائن)
يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني  بجماعة 

دائرة سطات الجنولية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) امزوآة  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

: العنوان) موفود،) أمين   السيد 
حي السدآي مجموعة)))زنقة)11)آقم)

بحفر) املتعلق  البيضاء،) الداآ  (114

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) الدحمانة«،) »أآض  املدعو)

مساحته)6)رداديم،)الكائن بجماعة)

سطات) دائرة  امزوآة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  امزوآة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
بوزيري) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
السيدة حبيبة مكنون،)العنوان):)حي)
موالي عبد هللا شاآع السماآة آقم)91 
املتعلق) البيضاء،) الداآ  الشق  عين 
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) »الدويمية«،) املدعو) بامللك 
مساحته)4)هكتاآات ونصف،)الكائن)
آحال) بن  محمد  سيدي  بجماعة 
سطات) دائرة  بوزيري  أوالد  قيادة 

الجنولية إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سيدي محمد بن آحال قيادة أوالد)
بوزيري دائرة سطات الجنولية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ابتداء) كيسر  قيادة  بمقر  سيجري 
غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
(: العنوان) نصيف،) عائشة  السيدة 
تجزئة االمل)))زنقة)7)آقم)1)سطات،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو)»أآض الحرشة)
 47 و) آآ  (61 مساحته) البالغة  (،»3
سنتياآ،)الكائن بجماعة كيسر قيادة)
كيسر دائرة سطات الجنولية إقليم)

سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
سيجري بمقر قيادة تاكزيرت) مالل،)
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 )1)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
:  السيد مصطفى اغزديس،)العنوان)
تانوغة) يعكوب  اعنكاآايت  دواآ 
املتعلق بحفر وجلب املاء) القصيبة،)
من أجل االستعماالت املنزلية املنفردة)
البالغة) »تابيا«،) املدعو) بامللك 
الكائن) مرب ،) متر  (75( مساحته)
بجماعة تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة)

القصيبة إقليم بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
بومو�ضى) أحد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
العنوان) السيد عبد السالم فاضلي،)
بومو�ضى سوق) تاآمست احد  دواآ  (:
بحفر) املتعلق  النمة،) أوالد  السبت 
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
املدعو)»السديرة«،)البالغة مساحته)
أحد) بجماعة  الكائن  هكتاآات،) (5
دائرة) بمو�ضى  أحد  قيادة  بومو�ضى 
بني مو�ضى الغرلية إقليم الفقيه بن)

صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
بمو�ضى) أحد  قيادة  بومو�ضى  أحد 
دائرة بني مو�ضى الغرلية إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

من) ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)19)نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

لحسن اوآاش،)العنوان):)حي داآكوم)

3)بني مالل،)املتعلق) ))آقم) مجموعة)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »بولقلوب«،) املدعو) بامللك 

الكائن) آآ،) (31 و) هكتاآ  (1 مساحته)

بجماعة اآفالة قيادة بزو دائرة بزو)

إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  اآفالة 

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة أفوآاآ ابتداء)من)

11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)19)نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

حي) (: العنوان) اسامة بهير ومن معه،)

املتعلق) مالل،) بني  ((5 آقم) م8روكة 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »تلزت«،) املدعو) بامللك 

الكائن) آآ،) (3( و) هكتاآ  (( مساحته)

دائرة) أفوآاآ  قيادة  أفوآاآ  بجماعة 

أفوآاآ إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أفوآاآ) دائرة  أفوآاآ  قيادة  أفوآاآ 

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

الجمعة) فم  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

بويحيا،) آيت  العظيم  عبد  السيد 

العنوان):)حي الدياآ الجديدة زنقة)15 
البيضاء،) الداآ  الشق  عين  (34 آقم)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
فوق) »إوآين  املدعو) بامللك  السقي 

الشانطي«،) تحت  وإوآين  الشانطي 

مرب ،) متر  (15953 مساحته) البالغة 

الكائن بجماعة بني حسان قيادة فم)

الجمعة دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني حسان قيادة فم الجمعة دائرة)

بزو إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد الحسين رطابي،)العنوان):)حي)

اوآلي  بني مالل،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

مساحته) البالغة  نسكات«،) »اكرد 

 (1(13.45 و) الشعير  من  ع8رتان 

اسك�ضي) بجماعة  الكائن  مرب ،) متر 

قيادة واويزغت دائرة واويزغت إقليم)

أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  اسك�ضي 

واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
الصهريج) قيادة  بمقر  سيجري 
صنهاجة ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1) 
في) بحث  ((1(1 19)نوفم8ر) غاية) إلى 
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء)
 لفائدة السيدة نوآة فتيح،)العنوان):
صنهاجة) الصهريج  معدان  بني  دواآ 
قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)
بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)
البالغة مساحته) (،»1155 »الصهريج)
))هكتاآ و)59)آآ و)7))سنتياآ،)الكائن)
الصهريج) قيادة  الصهريج  بجماعة 
دائرة الصهريج صنهاجة إقليم قلعة)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) الصهريج  قيادة  الصهريج 
قلعة) إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (9 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
معه،) ومن  الصراخ  ياسين  السيد 
العنوان):)القصبة املركز أوالد سعيد)
سطات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
أجل السقي بامللك املدعو)»رلوطة«،)
الكائن) ردام،) ((3 البالغة مساحته)
أوالد) قيادة  سعيد  أوالد  بجماعة 
سعيد دائرة سطات الشمالية إقليم)

سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة)

سطات الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة امزوآة ابتداء)من)

11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)19)نوفم8ر)

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد آشيد)

الجوالن) شاآع  (: العنوان) رولطي،)
البيضاء،) الداآ  ((6 آقم) (4 جميلة)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املاشية) وإآواء) املنزلية  االستعماالت 

بامللك املدعو)»أآض الضو«،)البالغة)

مساحته)4)رداديم،)الكائن بجماعة)

سطات) دائرة  امزوآة  قيادة  امزوآة 

الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سطات) دائرة  امزوآة  قيادة  امزوآة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدير) أصدآه  قراآ  بموجب 

الرلي ) ألم  املائي  الحوض  وكالة 

قيادة) بمقر  سيجري  مالل،) ببني 

نوفم8ر) (11 من) ابتداء) يكرن  بني 

 (1(1 19)نوفم8ر) غاية) إلى  ((1(1

بحفر) الترريص  مشروع  في  بحث 

لفائدة السيد املصطفى) وجلب املاء)

: العنوان) معه،) ومن   ابوصابة 
بوزيري) أوالد  الثوالث  اثنين  مركز 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل سقي)1)هكتاآ بامللك املدعو)

مساحته) البالغة  السوق«،) »أآض 

بجماعة) الكائن  كبير،) ردام  (1(

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة بني عامر ابتداء)
غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
 السيد عبد املجيد موافق،)العنوان):
سيدي) جماعة  بوضي   أوالد  دواآ 
قلعة) ايكلي  عين  قيادة  مو�ضى 
املتعلق بحفر وجلب املاء) السراغنة،)
بامللك) هكتاآات  (5 سقي) أجل  من 
البالغة) بياض«،) »الدافعة  املدعو)
 61 آآ و) (91 هكتاآات و) (7 مساحته)
سيدي) بجماعة  الكائن  سنتياآ،)
قلعة) دائرة  عامر  بني  قيادة  مو�ضى 

السراغنة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
عامر) بني  قيادة  مو�ضى  سيدي 
قلعة) إقليم  السراغنة  قلعة  دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ابتداء) (............ سيجري بمقر جماعة)
غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
 السيد عبد اللطيف عريب،)العنوان):
أوالد حمدان تجزئة مالك الرقم)4)بني)
من) املتعلق بحفر وجلب املاء) مالل،)
أجل غسل السياآات بامللك املدعو)
آآ و) (1 البالغة مساحته) (،»4 »مالك)
الكائن بجماعة بني مالل) سنتياآ،) ((

باشوية بني مالل عمالة بن مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني)

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
علي) بو  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
بن) العالي  ايت  الفالحية  التعاونية 
اعليوات،) محمد  آئيسها  احمد 
القلعة،) اعمر  أوالد  دواآ  (: العنوان)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
»الكهف«،) املدعو) بامللك  السقي 
الكائن) 51)سنتياآ،) البالغة مساحته)
أوالد) قيادة  عمرو  أوالد  بجماعة 
بوعلي دائرة القلعة)-)بني عامر إقليم)

قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
بوعلي) أوالد  قيادة  عمرو  أوالد 
بني عامر إقليم قلعة) (- دائرة القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 
تيزي) (: العنوان) السيد بناصر اجوا،)
وجلب) بحفر  املتعلق  املركز،) نسلي 
هكتاآات) (5 سقي) أجل  من  املاء)
»ارف نولغم«،) فقط بامللك املدعو)
البالغة مساحته)5)هكتاآات و)65)آآ)
الكائن بجماعة تيزي) سنتياآ،) (51 و)
نيسلي قيادة تيزي نسلي دائرة أغبالة)

إقليم بني مالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
تيزي نسلي دائرة) تيزي نيسلي قيادة 

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

بئر) (- بولنواآ) قيادة  بمقر  سيجري 

 (1(1 نوفم8ر) (11 من) ابتداء) مزوي 

في) بحث  ((1(1 19)نوفم8ر) غاية) إلى 

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء)

املالكي ومن) لفائدة السيد عبد هللا 

دواآ) ابراهيم  اوالد  (: العنوان) معه،)

بحفر) املتعلق  رريبكة،) املساعدة 

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املدعو) بامللك  املنفردة  املنزلية 

»الضاية«،)البالغة مساحته)1)هكتاآ)

و)44)آآ و)38)سنتياآ،)الكائن بجماعة)

بولنواآ قيادة بولنواآ)-)بئر مزوي دائرة)

رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بولنواآ قيادة بولنواآ)-)بئر مزوي دائرة)

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) (............ سيجري بمقر جماعة)

 19 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

 19( (: العنوان) السيد محمد انواآ،)
رريبكة،) الهناء) حي  الياقوتية  زنقة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو) بامللك  فيال  حديقة  سقي 

»فوس رريبكة شرقا))41«،)البالغة)

الكائن) سنتياآ،) (9 و) آآ  (5 مساحته)

رريبكة) باشوية  رريبكة  بجماعة 

عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) رريبكة  باشوية  رريبكة 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
عبدون)) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

(: العنوان) السيد عبد السالم يامل،)

دواآ املراهنة أوالد عبدون رريبكة،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة) بياض«،) »بدآة  املدعو)

مساحته)41)آآ و)14)سنتياآ،)الكائن)

أوالد) قيادة  عبدون  أوالد  بجماعة 

عبدون دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
عبدون) أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

139

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
عبدون)) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

حي) (: العنوان) السيد محمد مومان،)

 1(1 الفتح زنقة اوالد عبدون الرقم)

رريبكة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  أجل 

بامللك املدعو)»سيدي عبد الخالق«،)

البالغة مساحته)15)آآ تقريبا،)الكائن)

أوالد) قيادة  عبدون  أوالد  بجماعة 

عبدون دائرة رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
عبدون) أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) (............ سيجري بمقر جماعة)

غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

: العنوان) آلاع،) ادآيس   السيد 

زم،) وادي  (77 آقم) الحسنية  تجزئة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة) (،»77 »الحسنية) املدعو)

الكائن) سنتياآ،) ((8 آآ و) (( مساحته)

زم) وادي  باشوية  زم  وادي  بجماعة 

عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) (............ سيجري بمقر جماعة)

 19 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

: العنوان) بصري،) مراد   السيد 

17)املصلى القديمة وادي) الزنقة) (4(

زم،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من أجل)

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة) تجزئة البستان«،) املدعو)»))

الكائن) مرب ،) متر  (115 مساحته)

زم) وادي  باشوية  زم  وادي  بجماعة 

عمالة رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

عزوز) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

حي) (: العنوان) السيد صالح لعويني،)

الفقيه بن) (8 آقم) (11 الآمود الزنقة)

املتعلق بحفر وجلب املاء)من) صالح،)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 

البالغة) »املرس«،) املدعو) بامللك 

مساحته)4)رداديم،)الكائن بجماعة)

وإقليم) دائرة  عزوز  أوالد  وقيادة 

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

وإقليم) دائرة  عزوز  أوالد  وقيادة 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) (..... قيادة) بمقر  سيجري 

غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 19)نوفم8ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

: العنوان) بنادآيس،) سعيد   السيد 

املتعلق) دواآ بوحرازن تنانت أزيالل،)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »تيرست«،) املدعو) بامللك 

مساحته)14)ع8رة من الشعير،)الكائن)

بزو) ودائرة  قيادة  تنانت  بجماعة 

إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تنانت قيادة ودائرة بزو إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

أكوديد) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)

إلى) ((1(1 نوفم8ر) (11 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 19)نوفم8ر) غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء)

: العنوان)  لفائدة السيد حمو قافو،)

 36 آقم الداآ) (5 حي الوحدة الزنقة)

أزيالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

أجل السقي بامللك املدعو)»تداآين«،)

البالغة مساحته)))هكتاآ و)7)آآ و)94 

سنتياآ،)الكائن بجماعة أكودي نلخير)

إقليم) أزيالل  دائرة  أكوديد  قيادة 

أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) أكوديد  قيادة  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيلوكيت ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد بنيونس ضراآي العنوان دواآ)

تيلوكيت ازيالل،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

اصال) املدعو  بامللك  املاشية  واآواء)

مساحته) البالغة  كياياك  بلواس  

بجماعة) الكائن  سنتياآ،) (44 آآ) (17

تيلوكيت دائرة واويزغت إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تيلوكيت دائرة واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

امباآك) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابتداء)من)11)نوفم8ر)1)1))إلى غاية

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد السعيد اشفر والسيدة حبيبة)

العنوان حي داآكوم بلوك) مسفيوي 

املتعلق بحفر) بني مالل،) (1( آقم) (4

وجلب املاء)من أجل سقي)5)هكتاآات)

البالغة) املدعو سكومة  بامللك  فقط 

الكائن) تقريبا،) هكتاآ  (91 مساحته)

بجماعة أوالد كناو قيادة أوالد امباآك)

دائرة بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أوالد كناو قيادة أوالد امباآك دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

معها) ومن  أوداآي  فاطمة  السيدة 

( الشطر) املسيرة  حي   العنوان 

آقم)6))الدارلة،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

اآ) (85 مساحته) البالغة  نوآي  ملك 

55)سنتياآ،)الكائن بجماعة تاكزيرت)

قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد املصطفى نجاحي العنوان دواآ)

عابد الثوالت أوالد بوزيري سطات،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املاشية) واآواء) املنزلية  االستعماالت 

البالغة) الدواآ  بياض  املدعو  بامللك 

الكائن) سنتياآ،) (37 اآ) (46 مساحته)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة سطات الجنولية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

دواآ) العنوان  نجاحي  محمد  السيد 

يكرين) بني  الثوالت  عايدة  أوالد 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل االستعماالت املنزلية واآواء)

الحطة) اآض  املدعو  بامللك  املاشية 

سنتياآ،) (76 اآ) (46 البالغة مساحته)

بني) قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن 

إقليم) الجنولية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

العنوان) ج8رالي  املصطفى  السيد 

زنقة أحمد الراشدي وادي زم،) (1(3

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بياض) املدعو  بامللك  هكتاآ  (( سقي)

 11 اآ) ((9 3)هكتاآ) البالغة مساحته)

سمير) بني  بجماعة  الكائن  سنتياآ،)

إقليم) بني سمير دائرة واد زم  قيادة 

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

ابتداء) جماعة  بمقر  سيجري  مالل 

غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11  من)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (19

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

معه) ومن  دازين  ابراهيم  السيد 

)5)حي جميلة توسي  وادي) العنوان)

زم،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من أجل)

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة)) (5( نوسي ) جميلة  املدعو 

مساحته)81)سنتياآ،)الكائن بجماعة)

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  واد 

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

عمالة) زم  وادي  باشوية  زم  واد 

رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

أكوديد) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

معه) ومن  ملخنطر  ابراهيم  السيد 

العنوان املسيرة)1)أ آقم)813)مراكش،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو اآكيون البالغة)

الكائن) الزآيعة،) من  ع8رة  مساحته 

بجماعة أكودي نلخير قيادة أكوديد)

دائرة أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

دائرة) أكوديد  قيادة  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

أكوديد) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد عبد السالم الناصري العنوان)

حي ايت امزيل ازيالل،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) نغلوف  تغروط  املدعو 

الكائن) مرب ،) متر  (1111 مساحته)

قيادة) نومرصيد  تامدة  بجماعة 

أكوديد دائرة أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

تامدة نومرصيد قيادة أكوديد دائرة)

أزيالل إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

تنانت) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

دواآ) العنوان  الغازي  ناصر  السيد 

تكال) ايت  جماعة  الغازي  ايت 

ازيالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 

بامللك املدعو ترزيت نمزيلن البالغة)

مساحته)1)هكتاآ)34)اآ)11)سنتياآ،)

الكائن بجماعة ايت تكال قيادة تنانت)

دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

ايت تكال قيادة تنانت دائرة بزو إقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد عبد الرحيم كيتاآ العنوان حي)

159)عين الشق) 1آقم) العماآية زنقة)

املتعلق بحفر وجلب) الداآ البيضاء،)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

والسقي بامللك املدعو بنعزوز البالغة)

الكائن) سنتياآ،) (43 اآ) (17 مساحته)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة سطات الجنولية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدير) أصدآه  قراآ  بموجب 

الرلي ) ألم  املائي  الحوض  وكالة 

بلدية) بمقر  سيجري  مالل  ببني 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد احمد الغزاز العنوان محطة)

أطلس بترومين امغيلة،)املتعلق بحفر)

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو ودادية)

اآ) (3 مساحته) البالغة  (1 الشروق)

الكائن ببلدية بني مالل) سنتياآ،) (68

باشوية بني مالل عمالة بني مالل.

بلدية) بمقر  امللف  وض   تم  لقد 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني)

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

تاكزيرت) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد باسو الزهراوي العنوان دواآ)

القصيبة،) تاكزيرت  تانوغة  عسو 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو ادمر نيزم البالغة)

مساحته)16739.73)متر مرب ،)الكائن)

بجماعة تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة)

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
عبدون) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد عبد الواحد عدنان العنوان)

87)شاآع اوغندا حي الرشاد رريبكة،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو) بامللك  املنزل  حديقة  سقي 

 1 مساحته) البالغة  (V41 (- النخيل)

الكائن بجماعة أوالد) 84)سنتياآ،) اآ)

دائرة) عبدون  أوالد  قيادة  عبدون 

رريبكة إقليم رريبكة.

أوالد) بمقر  امللف  وض   تم  لقد 

دائرة) عبدون  أوالد  قيادة  عبدون 

رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

ويرة) آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

موحى) والسيد  با�ضى  همون  السيد 

با�ضى العنوان دواآ تي�ضي نايت ايكو)

وجلب) بحفر  املتعلق  القصيبة،) دير 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

هكتاآ) (( مساحته) البالغة  بويكيدو 

بجماعة) الكائن  سنتياآ،) (( اآ) (67

ناووآ قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

ناووآ قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

تاكزيرت) قيادة  بمقر  سيجري  مالل 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

السيد نوفل محمدي العنوان تجزئة)

مراكش،) (461 آقم) الثاني  الحسن 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

ال8راقيق) املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحته هكتاآ واحد،)الكائن)

تاكزيرت) قيادة  تاكزيرت  بجماعة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بولنواآ)-)بئر مزوي)

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترريص 

 86 السيد نوآ الدين فالت العنوان)

رريبكة،) الدارلة  حي  التفاح  زنقة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

لحروآ) بالد  املدعو  بامللك  السقي 

 81 اآ) (81 4)هكتاآ) البالغة مساحته)

مزوي) بئر  بجماعة  الكائن  سنتياآ،)

دائرة) مزوي  بئر  (- بولنواآ) قيادة 

رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بئر مزوي) (- بئر مزوي قيادة بولنواآ)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سمير) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) عدآاوي  محمد  السيد 

القريعة وادي) (176 الرقم) ((1 الزنقة)

من) املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  زم،)

أجل السقي بامللك املدعو أآض الخير)

 (1 اآ) (87 4)هكتاآ) البالغة مساحته)

سمير) بني  بجماعة  الكائن  سنتياآ،)

إقليم) بني سمير دائرة واد زم  قيادة 

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

السماعلة) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من)  ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد العربي النجاح العنوان دواآ)

قصبة) الظهر  موالين  الخطاطبة 

الطرش،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 

 (117 لخير) مرس  املدعو  بامللك 

سنتياآ،) (43 اآ) (37 البالغة مساحته)

الكائن بجماعة قصبة الطرش قيادة)

السماعلة دائرة واد زم إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة)

واد زم إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدير) أصدآه  قراآ  بموجب 
الرلي ) ألم  املائي  الحوض  وكالة 
قيادة) بمقر  سيجري  مالل  ببني 
ابتداء) الفقراء) (- املفاسيس)
غاية إلى  ((1(1 نوفم8ر) (3  من)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
معه) ومن  بركاوي  محمد  السيد 
املفاسيس) الشرفاء) دواآ  العنوان 
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  رريبكة،)
املدعو) بامللك  السقي  أجل  من 
رداديم) (4 مساحته) البالغة  املرس 
بجماعة) الكائن  تقريبا،) ردام  وآب  
املفاسيس قيادة املفاسيس)-)الفقراء)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
املفاسيس قيادة املفاسيس)-)الفقراء)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
مسكين) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
 (1(1 نوفم8ر) (3 من) الشرقية ابتداء)
بحث في) ((1(1 نوفم8ر) (1( إلى غاية)
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)
عتيق) املجيد  عبد  السيد  لفائدة 
اوالد) جماعة  التوانة  دواآ  العنوان 
املتعلق بحفر) عامر ال8روج سطات،)
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
املدعو) بامللك  والسقي،) املنزلية 
الحفرة البالغة مساحته)37.5)ردام)
بالصغير،)الكائن بجماعة أوالد عامر)
دائرة) الشرقية  مسكين  بني  قيادة 

ال8روج إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد عامر قيادة بني مسكين الشرقية)

دائرة ال8روج إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

الشكران) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

 14 السيد الغزواني الهامي العنوان)

املتعلق) رريبكة،) (1( ياسمينة) حي 

السقي،) أجل  من  املاء) بحفر وجلب 

بامللك املدعو الحفرة البالغة مساحته)

الكائن) سنتياآ،) (51 آآ) (( هكتاآ) (1

الشكران) قيادة  تشرافت  بجماعة 

دائرة ابي الجعد إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

ابي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت أم البخث)

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  جموح  حسن  السيد 

عي�ضى سيدي  زنقة   تقشمرين 

املتعلق) الشيخ،) زاوية  (111 آقم)

السقي،) أجل  من  املاء) بحفر وجلب 

بامللك املدعو أسول البالغة مساحته)

آيت) الكائن بجماعة  ع8رتان شعيرا،)

أم البخت دائرة القصيبة إقليم بني)

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

آيت أم البخت دائرة القصيبة إقليم)

بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
علي) بو  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) املنسوف  التهامي  السيد 
الواد) بوعلي  اوالد  الجديد  الدواآ 
قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)
بامللك املدعو) من أجل السقي،) املاء)
هكتاآ) (( مساحته) البالغة  لوكيرات 
بجماعة) الكائن  سنتياآ،) (41 اآ) (73
أوالد بو علي الواد قيادة أوالد بو علي)
بني عامر إقليم قلعة) (- دائرة القلعة)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد بو علي الواد قيادة أوالد بو علي)
بني عامر إقليم قلعة) (- دائرة القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)
في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(
لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) ذهبي  الدين  نوآ  السيد 
السبت) سوق  ازمام  اوالد  العساآة 
اوالد النمة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)
فقط،) هكتاآات  (5 سقي) أجل  من 
 (4 الجديد) املغرب  املدعو  بامللك 
سنتياآ) (8 هكتاآ) (5 البالغة مساحته)
الكائن بجماعة أوالد زمام قيادة أوالد)
زمام دائرة بني مو�ضى الشرقية إقليم)

الفقيه بن صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))
أوالد زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني)
بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�ضى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

الجمعة) فم  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

في مشروع) بحث  ((1(1 نوفم8ر) (1(

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

معه) ومن  املجاهدي  محمد  السيد 

الجمعة) فم  تداآين  دواآ  العنوان 

ازيالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

أجل السقي،)بامللك املدعو لفديدينة)

 ( اآ) (33 هكتاآ) (1 البالغة مساحته)

الجمعة) فم  بجماعة  الكائن  سنتياآ 

قيادة فم الجمعة دائرة إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)))

فم الجمعة قيادة فم الجمعة دائرة)

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

 (1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء) يعكوب 

بحث في) ((1(1 نوفم8ر) (1( إلى غاية)

مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد آحال جابري العنوان)

اوالد ايكو لوناسدة قلعة السراغنة،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك املدعو بالد لوناسدة) السقي،)

 9 اآ) (96 هكتاآ) (( البالغة مساحته)

لوناسدة) بجماعة  الكائن  سنتياآ 

أوالد يعكوب دائرة) (- قيادة لوناسدة)

قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)))

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

 19 غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (11 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد زايد سكاك العنوان دواآ ايت)

حمو ابوملان اسك�ضي ازيالل،)املتعلق)

السقي،) أجل  من  املاء) بحفر وجلب 

بامللك املدعو اكني البالغة مساحته)

الكائن) سنتياآ  (34 اآ) (66 هكتاآ) ((

واوزيغت) قيادة  اسك�ضي  بجماعة 

دائرة واوزيغت إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)))

دائرة) واوزيغت  قيادة  اسك�ضي 

واوزيغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

ابتداء) أفوآاآ  قيادة  بمقر  سيجري 

 1( غاية) إلى  ((1(1 نوفم8ر) (3 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 نوفم8ر)

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

السيد املعطي الطاآقي العنوان دواآ)

اوالد ميمون سيدي جابر بني مالل،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك املدعو تاوجة البالغة) السقي،)

44)سنتياآ) اآ) (81 3)هكتاآ) مساحته)

الكائن بجماعة أفوآاآ قيادة أفوآاآ)

دائرة أفوآاآ إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)))

أفوآاآ) دائرة  أفوآاآ  قيادة  أفوآاآ 

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة أفوآاآ ابتداء)من)

نوفم8ر) (11 إلى غاية) ((1(1 نوفم8ر) ((

الترريص) مشروع  في  بحث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

الزنقة) ((9 املصطفى عماآة العنوان)

املتعلق بحفر) القريعة وادي زم،) (11

بامللك) من أجل السقي،) وجلب املاء)

الحلوف) وكدية  الكصعة  املدعو 

ردام ونصف) (16 البالغة مساحته)

إال رمس ردام الكائن بجماعة بني)

سمير دائرة واد زم إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))))
بني سمير دائرة واد زم إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
مالل سيجري بمقر قيادة بني عمير)
 (1(1 نوفم8ر) (3 من) الشرقية ابتداء)
بحث في) ((1(1 نوفم8ر) (1( إلى غاية)
مشروع الترريص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) ندير  جمال  السيد  لفائدة 
املتعلق) العيون،) حي املستقبل  (174
 5 أجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 
هكتاآات فقط،)بامللك املدعو حمري)

 84 اآ) (81 7)هكتاآ) البالغة مساحته)
سنتياآ))الكائن بجماعة رليفة قيادة)
بن) الفقيه  دائرة  الشرقية  بني عمير 

صالح إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))))
رليفة قيادة بني عمير الشرقية دائرة)
بن) الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
تيغسالين) قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية ((1(1 نوفم8ر) (3 من) ابتداء)

بحث في مشروع) ((1(1 نوفم8ر) (1(  

لفائدة) الترريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) الداودي  صالح  السيد 

الحي اإلداآي مركز تغسالين القباب)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  رنيفرة،)

من أجل السقي،)بامللك املدعو ملعب)

اآ) (71 هكتاآ) (1 البالغة مساحته) ( ((

65)سنتياآ الكائن بجماعة تيغسالين)

قيادة تيغسالين دائرة القباب إقليم)

رنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))))

دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم رنيفرة.
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