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8)163وام إموليليي.......................................................................................................... 

 ..........................................................................LEISURE(STONE(S.A.R.L. AU163(9

9)163اكس25يت كونسيلتون........................................................................................... 

 .......................................................................................... TEINTURE TEXTILE163(9

 ..................................................................................................STE  JAWDAJIR16330

 ..................................................................................................STE  JAWDAJIR16330

 ......................................................................................... FAS TECHNOLOGY16330

 ....................................................................................................... L’ATELIER L 16330

 ................................................................................NATURAL BEAUTY TIME16331

 .......................................................................................................CERTIMMO16331

 ....................................................................................... DROADAK SARL AU16331

 .......................................................................... STE AFFAIR OF THE WATER1633(

 .................................................................................................BELATTAR FISH1633(

 .........................................................................................................HIVE -PRO1633(

 .....................................................COUNSELING EDUCATIONAL GROUP16333

16333باي آوم................................................................................................................. 

 ...................................................................... CUTE-ICLES BEAUTY CENTER16333

 .............................................................................................NOS BATIMENTS1633 
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 ...............................................................................................TRANS ZERKAN1633 

 .................................................................................TISMLAL IMMOBILIERE16335

 ................................................................................ E-MARKET SOLUTIONS16335

 ..............................................................STE AMAN SERVICES ET GESTION16335

 ........................................................................RAYHANA AMEUBLEMENTS16335

 .............................................................................................. TRANSLAA MED16336
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 ..............................................................................STE EVO-COLLEGE PRIVE16336

 .............................................................................................ATLANTIS METAL16337

 ................................................................................................ INFINITY CORP16337

 ............................................................................LES TRESORES DE L’ATLAS16337

 .............................................................................................LOAN ADVISORY16338
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 ...........................................................................................STE CONMED.MA163 0

 ............................................................................................... FARKACH TECH163 0

 ...........F(CO MORMALL FOOD CARE CORPORATION MORMALL - 163 0

 .....................................................................................................LOGI CREAM163 0

 .............................................................................................................STARGEL163 1

 .....................................................................ALBATROS WESTMEDIC SARL163 1

 .........................................................................................................BRUCIATO163 1

 .....................................................................................HESIODE COURTAGE163 1

 ................................................................................. NOBLESSE DU MAROC163 (

 .................................................................................MARKETING MACHINE163 (

 ............................................................................................ STE RLI TRAVAUX163 (

 ........KONI(INTERNATIONAL(CONSULTING & EXPORT(IMPORT(CO163 (

3 163شركة مالك اكسيسواآ........................................................................................ 

 .................................................................................................................  PWSL163 3

 ....................................................................................SOMANAILS SARL AU163 3

 .............................................................................................LOYAL TRAV ALU163  

 ......................................................................................................UNIONFLEX163  

 .............................................................................................MANDOUR ELEC163  

 ....................................................ZWIN’ZWIN’BOUTIQUE-HOTEL & SPA163  

 ..........................................................................................ZERKOUHI TRANS163 5

 ............................................................................................BIGECO PHARMA163 5

 .............................................................................................................OVOTEC163 5

 .................................................................................... ISOTEC MAROC SARL163 5

 ............................................................................................ PARA PERM SARL163 5

 ................................................................................................ F&SON INVEST163 6

 ........................................................................................................BOCACION163 6

 .............................................................................................MANDOUR ELEC163 7

 .........................................................................AGUA PLUS TECHNOLOGIE163 7

 ........................................................EURO AFRICAINE DE DISTRIBUTION163 7

 .................................................................................NOUR ROAD SERVICES163 7

 ..........................................................SAU. SL(IMPORT - EXPORT(SARL(AU163 8

 .................................................................................................. B.T.S SAGHRO163 8

 .........................................................................................................UNICLEAN163 8

 .....................................................................................................BEIERSDORF163 8

 ...............................................................................................MARKET SHARE163 9

 .....................................................................................................BEIERSDORF163 9

 .........................................................................................................UNICLEAN163 9

 .............................................................................. HOMES CAPITAL INVEST163 9

 .....................................................................................AVENIR NUMERIQUE16350

 .................................................................................................................  OLITA16350

 .................................................................................................................  AL(16350

 ..................................................................................................... SI(I LIMITED16350

 ............................................................................................................... T.C.M.T16351

16351كنال فود.............................................................................................................. 

 ............................................................................................. KASBAH SAKINA16351

 ...............................................................................................................EXPARC16351

 ........................................................................................ PRESCRIPTION BTP1635(

 ......................................................................................MAZAGAN MARBRE1635(

)1635سينادآو ش.م.م ش.و........................................................................................... 

 .................................................................................... BOFA PACK SERVIVES1635(

 ......................................................................MASTER PROJECT LOGISTICS16353

 ...........................................................................................ETNA FRANCE MA16353

 ...........................................................................AUBERGE KASBA DOUNIA16353

 ............................................................................................PARA OUMAYMA1635 

 ......................................................................................................... CANAWEB1635 

..................................................................................................................  1635سبيد)

 .....................................................................................................ABOU SALIM1635 

 .......................................................................... SOCIETE KEN-OIL SARL AU16355

 ...............................................................................SOCIETE THE TRAV SARL16355

 .....................................................................................................ABOU SALIM16355

 .....................................................................................................ABOU SALIM16355

 .............................................................................. HOMES CAPITAL INVEST16355

 ....................................................................... VITA LUNE INTERNATIONAL16355

 ........................................STE(ENGRAISSEMENT  AL(MOUBADARA(SNC16356

 ...........................................................................................VTF CONSULTING16356

 ................................................................................................STE ANBAMINE16356

 ..................................................................................Ste(INTERWOLF(sarl(au16356

 ...........................................................................................VTF CONSULTING16357

 .....................................................SUPER BATIMENT DU NORD SARL AU16357

 ..................................................................................................AGIS PHARMA16357
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16357ايموللي2يس........................................................................................................... 

 ..................................................................................................AGIS PHARMA16358

 ............................................................................................... STE KARJIJ SARL16358

 .............................................................................................................. SALISER16358

 ................................................................................................ IMMOEXPRESS16358

 .............................................................................................TLP IMMOBILIER16358

 .........................................................................KAOUKAYA AND BUSNIESS16359

 ..................................................................................................... STE AICH BD16359

 ...................................................................................................STE AICHA BD16359

 ..................................................................STE BAHARTIDAK DE TRAVAUX16359

 ...........................................................................................................EDOMCO16359

 ...........................................................................................MIROGLASS SARL16360

 ............................................................KADDOURI ASSISTANCE SARL AU 16360

 .......................................................................BERDAI GLOBAL OUVRAGES16360

 ........................................................................................STPHM  INDUSTRIE16361

 ....................................................................................................STE AZZASER16361

 ................................................................................................... FAZNI TRANS16361

 ............................STE RAYANE ET SOULAIMANE DE CONSTRUCTION1636(

 ............................................................................................................. AMINAS1636(

 ..................................................................................................NADYLIS SARL1636(

 ......................................................................................................NCI MAROC1636(

 .........................................................................................WISPER IO MAROC16363

 ........................................................................ TOP TRANSPORT ALLIANCE16363

 ......................................................................................................DIESEL TIME16363

 ....................................................................................................STE: HL(CARE16363

 .................................................................................... BARAE MINI MARKET1636 

 ......................................................................................................DIESEL TIME1636 

 ........................................................................................................DISEL TIME1636 

 ............................................................ STE SAFOUAN NEGOCE SARL-AU  1636 

 ...........................................................................BAHMAD OFFICE SARL AU16365

 ................................................................................................................SOS 2416365

 ....................................... FCP BMCI SELECTION ACTIONS DIVIDENDES16365

 ...........................................................................................CARRIZO EXPORT16365

..................................................................................................................  SFCPB16366

 II.  -  إعالنات قضائية

16367املحكمة التجاآية بمراكش................................................................................... 

16368املحكمة التجاآية بفاس....................................................................................... 

16368املحكمة التجاآية بأكادير...................................................................................... 

16369املحكمة التجاآية بطنجة..................................................................................... 

 .................................................................................... 16369املحكمة االبتدائية بأزآو  

16370املحكمة االبتدائية بأسفي................................................................................... 

16370املحكمة االبتدائية بسال....................................................................................... 

16370املحكمة االبتدائية ألبي الجعد............................................................................ 

16370املحكمة االبتدائية بكلميم................................................................................... 

16370املحكمة االبتدائية بالعرائش............................................................................... 

16370املحكمة االبتدائية بتازة....................................................................................... 

16371املحكمة االبتدائية بافزكان................................................................................... 

16371املحكمة االبتدائية بالجديدة............................................................................... 

16371املحكمة التجاآية  بالداآ البيضاء........................................................................ 

 III.  -  إعالنات إدارية

)1637وزاآة الدارلية (مديرية الشؤون القروية) ......................................................... 

16373وكالة الحوض املائي لسبو ................................................................................... 

16377وكالة الحوض املائي ألم الرلي  ............................................................................. 

16387جامعة الحسن األول............................................................................................ 

16389الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات........................................................ 

16393غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة...............................................................

بإيداع ونشر مشروع لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلداآة يق�شي  إعالن 

بالتخلي عن ملكية قطعة أآضية تابعة للملك موضوع مطلب التحفيظ 

مقاطعة  بت2اب  تعليمية  مؤسسة  إحداث  قصد   ،1(/ 3703 عدد 

 1639سيدي عثمان عمالة مقاطعات موالي آشيد بالداآ البيضاء................. 

 5558 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشوآ  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدآاك 

بتاآيخ 8 ماي 019) املعلن أفه املنفعة العامة تزويد محوآ سوق السبت 

16397باملاء الشروب افطالقا من محطة املعالجة بافوآاآ................................ 



صفحة صفحة

15897 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

عدد  1)   الرسمية  بالجريدة  املنشوآ  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدآاك 

بتاآيخ   أغسطس 1993 املعلن أفه املنفعة العامة بناء وتجهيز أآبعة 

تزويد مدينة  والرد ومد قنوات وذلك قصد  االرذ  أثقاب ومحطات 

سطات باملاء الشروب (جماعة سيدي العايدي) وتنزع بموجبه ملكية 

00 16القط  األآضية الالزمة لهذا الغرض....................................................... 

تق�شي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن  مرسوم  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

 33+000 ) على مستوى ن.ك  آقم  الوطني  الطريق  وتقوية  بتدعيم 

بسبب افجراف الت2بة بجماعة عين لحصن (إقليم تطوان) ولنزع ملكية 

01 16القط  األآضية الالزمة لهذا الغرض....................................................... 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم بإعالن أن املنفعة العامة تق�شي ببناء 

منشأة فنية آقم 1 و ) لتصريف مياه األمطاآ على مستوى الطريق 

لذلك  الالزمة  األآضية  القط   ملكية  ولنزع  الفنيدق  تطوان  السياآ 

 .................................................... 03 16بجماعة تطوان (عمالة إقليم تطوان)

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قراآ يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بتصفيف 

الجماعي رمسة وعشرون  التهيئة  بتصميم  غي2 مدآجة  حدود طرق 

طريقا (5) طريق) والتي تخص أشغال إعادة هيكلة املنطقة الجنولية 

 .......... 07 16الهراويين (إقليم مديوفة) واملعينة فيها األآا�شي املراد فزع ملكيتها

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث 

الحاجب، ولنزع  بإقليم  إقداآ  القروية  بالجماعة  أيت عي�شى  مدآسة 

13 16ملكية القطعة األآضية الالزمة لهذا الغرض.......................................... 

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث 

مدآسة أكرا من أمراغ بالجماعة القروية تامشاشاط بإقليم الحاجب، 

 1 16ولنزع ملكية القطعة األآضية الالزمة لهذا الغرض................................. 

تزويد  العامة  املنفعة  أفه من  يعلن  إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم 

(إقليم  للشرب  الصالح  باملاء  الحسيمة  إلقليم  التابعة  الجماعات 

15 16الحسيمة) وتنزع بموجبه ملكية القط  األآضية الالزمة لهذا الغرض.... 

استدآاك تعديلي ملشروع مرسوم املعلن أفه من املنفعة العامة تزويد مدينة 

الحسيمة باملاء الشروب افطالقا من محطة تحلية ماء البحر الجماعة 

الت2ابية اجدير (إقليم الحسيمة) املنشوآ بالجريدة الرسمية عدد 5513 

17 16الصادآة بتاآيخ 7) يوفيو 018)............................................................... 

استدآاك تعديلي ملشروع مرسوم املعلن أفه من املنفعة العامة تزويد مدينة 

الحسيمة باملاء الشروب افطالقا من محطة تحلية ماء البحر الجماعة 

الت2ابية اجدير (إقليم الحسيمة) املنشوآ بالجريدة الرسمية عدد 5380 

الصادآة بتاآيخ 9 ديسم25 015) واملعدلة بمقت�شى االستدآاك التعديلي 

 ............................................. 18 16عدد 55 5 الصادآة بتاآيخ 17 ماي 017)

تقوية  العامة  املنفعة  من  أفه  املعلن  مرسوم  ملشروع  تعديلي  استدآاك 

باملاء  املجاوآة  الت2ابية  والجماعات  شفشاون  مدينة  تزويد  وتأمين 

الصالح للشرب افطالقا من سد شفشاون باشوية شفشاون (إقليم 

بتاآيخ الصادآة  عدد  0 5  الرسمية  بالجريدة  املنشوآ   شفشاون) 

  5) ماي 016) واملعدلة بمقت�شى االستدآاك التعديلي عدد 5539 الصادآة 

19 16بتاآيخ 6) ديسم25 018).......................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

SAMMO
شركة محدودة املسؤولية 

آأسمالها : 300.000 دآهم

املقر االجتماعي : 10 محج عثمان بنو 

عفان الحي الصناعي تابريكت سال

املساهمين) ملداوالت  طبقا 

املجتمعين بالجم  العام الغي2 العادي)

بتاآيخ)9))يوليو)0)0) :

قد تقرآ املصادقة على ما يلي):

أفجزت) اللتي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوليو) ((8 بتاآيخ) بعقد عرفي 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) االنسة  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  مريم  الجياللي 

الجياللي محمد.

أفجزت) التي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوليو) (3 بتاآيخ) عرفي  بعقد 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) السيد  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  علي  الجياللي 

الجياللي محمد.

أفجزت) التي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوفيو) (30 بتاآيخ) بعقد عرفي 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) السيد  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  رالد  الجياللي 

الجياللي محمد.

من) للشركة  املال  آأس  تخفيض 

300.000)دآهم إلى)100.000)دآهم.

 06 (الشركاء)،) (01 البنود)

من) (آأسمال)) و07) (( (الحصص)

باملناسبة) القافون األسا�شي قد تغي2 

وأصبح التقسيم كابتي):

محمد) الجياللي  ابن  السيد 

90.000)دآهم أي)9000)حصة.

 10.000 لعزيزة) ج25ي  السيدة 

دآهم أي)1000)حصة.

بكتابة) القافوني  الوض   تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

0)0)،)تحت) )1)أكتولر) بسال بتاآيخ)

آقم)08)35.

1 P

RN TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 15 شاآع األبطال 

الشقة   أكدال الرلاط

تأسيس شركة

بتاآيخ) 1  عرفي  عقد  بمقت�شى 

أكتولر)0)0)،)قد تم تأسيس شركة)

محدودة املسؤولية):

.RN TRAVAUX(:(التسمية

الصفة القافوفية):)شركة محدودة)

املسؤولية.

الهدف االجتماعي):)فجاآة األملنيوم)

والحديد وأشغال البناء.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة الواحدة،)موزعة)

بين الشركاء.

السيدة القي2 موفية)500)حصة.

 500 آشيد) الدين  فوآ  السيد 

حصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 م كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل في)

السجل التجاآي إلى)31)ديسم25.

املقر االجتماعي):)15)شاآع األبطال)

الشقة) )أكدال،)الرلاط.

موفية،) الفقي2  السيدة  (: التسيي2)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.G(88(89(آقم

باملحكمة) القافوني  الوض   تم 

فوفم25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم التقييد في السجل)

التجاآي آقم)7)73 1.

2 P

RABAT FACADE
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
آأسالها : 50.000 دآهم

املقر االجتماعي : 06 زفقة ضاية عوا 

الشقة 16 أكدال، الرلاط

تأسيس شركة
بت2ايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  قد  (،(0(0  1)أكتولر)

شركة محدودة املسؤولية):

.RABAT FACADE(:(التسمية

الصفة القافوفية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف االجتماعي):)فجاآة األملنيوم)

والحديد وأشغال البناء.
دآهم) (50.000 (: آأسمال الشركة)

مقسمة إلى)500)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  دآهم 

الشركاء.

 500 املهدي) بويريكة  السيد 

حصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل في)

السجل التجاآي إلى)31)ديسم25.
املقر االجتماعي):)6)زفقة ضاية عوا)

الشقة)16،)أكدال الرلاط.

:)السيد بويريكة املهدي،) التسيي2)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.A781089(آقم

باملحكمة) القافوني  الوض   تم 

فوفم25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم التقييد في السجل)

التجاآي آقم)5)73 1.

3 P

MAKBROD
شركة محدودة املسؤولية 
آأسمالها : 1.500.000 دآهم

املقر االجتماعي : 10 الحي الصناعي 

تابريكت سال

املساهمين) ملداوالت  طبقا 

املجتمعين بالجم  العام الغي2 العادي)

بتاآيخ)9))يوليو)0)0) :

قد تقرآ املصادقة على ما يلي):

أفجزت) اللتي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوليو) ((8 بتاآيخ) بعقد عرفي 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) االنسة  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  مريم  الجياللي 

الجياللي محمد.
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أفجزت) التي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوليو) ((8 بتاآيخ) بعقد عرفي 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) السيد  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  زينب  الجياللي 

الجياللي محمد.

أفجزت) التي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوليو) (3 بتاآيخ) عرفي  بعقد 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) السيد  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  علي  الجياللي 

الجياللي محمد.

أفجزت) اللتي  الهبة  على  املوافقة 

 (0(0 يوفيو) (30 بتاآيخ) بعقد عرفي 

دآهم) (100 بقيمة) حصص  لستة 

ابن) السيد  ملكية  من  للواحدة 

ابن) السيد  لفائدة  رالد  الجياللي 

الجياللي محمد.

 06 (الشركاء)،) (01 البنود)
من) (آأسمال)) و07) (( (الحصص)

تغيي2) تم  قد  األسا�شي  القافون 

باملناسبة وأصبح التقسيم كابتي):

محمد) الجياللي  ابن  السيد 

1.350.000)دآهم أي)13500)حصة.

 150.000 لعزيزة) ج25ي  السيدة 

دآهم أي)1500)حصة.

بكتابة) القافوني  الوض   تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،(0(0 أكتولر) (8 بسال بتاآيخ)
آقم)35188.

4 P

TEKCIM
شركة مساهمة

 SIEGE(SOCIAL : 2 BOULEVARD

ZERKTOUNI

 SIDI(BELYOUT - 20000

CASABLANCA

R(C(N° 233893
زيادة آأس املال

تعيين عضو مجلس اإلداآة
املشت2ك) العام  االجتماع  قرآ 

للشركة املنعقد في)3))أكتولر)0)0) :

كجم  استثنائي):

بمبلغ) املال  آأس  زيادة 
لي2تف ) دآهم  ((98.(60.000
إلى) دآهم  (100.000.000 من)
بإنشاء) دآهم  (398.(60.000
600.)98.))سهم جديد فقدا بقيمة)
دفعها) يتم  سهم،) لكل  دآهم  (100
و/أو) فقدا  االكتتاب،) عند  بالكامل 
السائلة،) الديون  تسوية  طريق  عن 
على) الدف   واملستحقة  املؤكدة 

الشركة.
بأوس ) اإلداآة  مجلس  تفويض 
الصالحيات التخاذ جمي  اإلجراءات)
والتدابي2 الالزمة الستكمال زيادة آأس)

املال املذكوآة أعاله.
:)التعيين في منصب) كجم  عادي)
ست) ملدة  اإلداآة  مجلس  عضو 
سنوات،)يسري مفعولها فوآ معاينة)
الزيادة) استكمال  اإلداآة  مجلس 
للسيد سمي2) النهائية في آأس املال،)
الجنسية) جزائري  مواطن  باعلي 
 1973 يناير) فاتح  بتاآيخ  ولد 
آقم) السفر  جواز  وحامل  ببنوآة 
آقم) الهوية  ولطاقة  (179853(71
في) مهنية  إقامة  ولديه  (BE(6583Z
83)شاآع الجيش امللكي)0.000))الداآ)

البيضاء،)املغرب.
اجتماعه) في  اإلداآة  مجلس  قرآ 

املنعقد في)7))أكتولر)0)0))ما يلي):
سهم) ((.98(.600 اكتتاب) عاين 
 900.000 بالكامل) ومدفوع  جديد 
عن طريق) (B سهم جديد من الفئة)
الدف  فقدا و600.)08.))سهم جديد)
من الفئة)A)عن طريق مقاصة بعض)
الدف ) واملستحقة  السائلة  الديون 

على الشركة.
آأس) في  الزيادة  استكمال  عاين 
النظام) من  (8 املادة) وتعديل  املال 

األسا�شي.
السيد) مهام  بدء) تاآيخ  تأكيد  تم 
إداآة) مجلس  كعضو  باعلي  سمي2 

الشركة,
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 5 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

فوفم25)0)0))تحت آقم)936)75.
5 P

STE CHHIMA AGRICOLE
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤآخ في) ) 

شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 سبتم25)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

 STE CHHIMA (: التسمية)

.AGRICOLE

ترلية املوا�شي) (: الهدف االجتماعي)

الحيوافية/ املنتجات  تسويق  (/

استي2اد املعدات الزآاعية.

العبابريين) دواآ  (: املقر االجتماعي)

سيدي عبد الرزاق تيفلت.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيي2 

للشركة) مسي2ا  الدين  فوآ  اشحيمة 

م  جمي  الصالحيات.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) (19( آقم) تحت 

.(0(0

6 P

CASHSWIPE
تأسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس) تم  ((0(0 9)أكتولر) في)

لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية):

.CASHSWIPE(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)تحويل األموال)

/)األشغال املختلفة أو البناء.

التجاآي) املحل  (: املقر االجتماعي)

 11 5 تجزئة االفدلس آقم) (01 آقم)

تيفلت.

الراسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم.

السيدان) عين  (: الشركة) تسيي2 

حموش) ولن  ادآيس  طريبش 

مصطفى مسي2ان للشركة م  جمي )

الصالحيات.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) (193 آقم) تحت 

.(0(0

7 P

STE CALFATISSA
تأسيس رشكة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) تأسيس  تم  ((0(0 5)أكتولر)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

.STE CALFATISSA(:(التسمية

ترلية وتسمين) (: الهفد االجتماعي)

املوا�شي.

قسو) ايت  (: االجتماعي) املقر 

حواشات سيدي عبد الرزاق تيفلت.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيي2 

م ) للشركة  مسي2ا  عي�شى  الحيمر 

جمي  الصالحيات.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) (191 آقم) تحت 

.(0(0

8 P

ITMATANE NEGOCE
SARL

بموجب محضر تاآيخ))1)ديسم25)

)01))تقرآ ما يلي):

 ITMATANE (: الشركة) اسم 

.NEGOCE SARL

 08 مكرآ زفقة) (7 (: املقر الرئي�شي)

دآب رالد ق ج البيضاء.

بناء)على مداولة بتاآيخ)8))ديسم25)

)01)،)قرآت مجموعة الشركاء)حل)

الشركة وتصفيتها الودية،)تم تعيينها)

السيد صالحي) التصفية  منصب  في 

مني2 املقيم في ساملية)))شاآع الجوالن)

شقة)9 )داآ)01)داآ البيضاء،)ومنحها)

أك25 الصالحيات الستكمال العمليات)

االجتماعية.
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تم تعيين مقر التصفية في)7)مكرآ)

البيضاء) ج  ق  رالد  دآب  (08 زفقة)

وهذا هو العنوان الذي يجب إآسال)

اإلجراءات) وإرطاآ  املراسالت 

واملستندات املتعلقة بالتصفية.

للصكوك) القافوني  اإليداع  تم 

بالتصفية) املتعلقة  واملستندات 

بالداآ)) التجاآية  املحكمة  قلم  في 

البيضاء)بتاآيخ) 1)يناير)013))برقم)

.5151(1

9 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARL

 AVENUE DES FAR APPT N°1 C Y M 9(0

RABAT

TEL : 0537795573

FAX : 0537795573

مجموعة إنعاش مؤسسات 

PROF G التعليم
آقم 7) مجموعة الشروق،

حي النهضة 3، الرلاط

السجل التجاآي بالرلاط

آقم 55051

مداوالت) محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ) املنعقد  اإلداآة  مجلس 

تحت) املسجل  (،(019 0))فوفم25)

 RE:(0(0001(693(0 6 آقم)

يوفيو) ((9 بتاآيخ) (OR:10717/(0(0

0)0))قرآ ما يلي):

املوافقة على آف  آأسمال شركة)

التعليم) مجموعة إنعاش مؤسسات 

دآهم) (1.700.000 بمبلغ) (PROF G

دآهم إلى) ((.500.000 فقدا من مبلغ)

00.000). )دآهم مقتطعة من) مبلغ)

صندوق االحتياطات.

والساب ) السادس  الفصل  تغيي2 

(: املتعلقين) األسا�شي  القافون  من 

بالحصص والرأسمال االجتماعي.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)108037.

10 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARL

 AVENUE DES FAR APPT N°1 C Y M 9(0

RABAT

TEL : 0537795573

FAX : 0537795573

NEUROMED CONSULTING
SARL

AU(CAPITAL(DE 200.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°02 RUE

 ANNABIA(SECT 11 HAY(RIAD

RABAT

RC : RBAT(N° 135793

الجم  العام االستثنائي بتاآيخ)31 

يوليو)0)0)

بتاآيخ) املداوالت  بموجب 

0)0)،)املسجلة تحت آقم) 31)يوليو)

 31 بتاآيخ) (RE(0(00017(98(0 6

العام) الجم   قرآ  (،(0(0 أغسطس)

 NEUROMED لشركة) االستثنائي 

وبعد) (CONSULTING SARL

تمت) املصفي،) تقرير  إلى  االستماع 

املوافقة على ما يلي):

املصادقة على البيان املالي وتقرير)

التصفية املقدمين من طرف املصفي)

السيد آشيد العلمي العرو�شي.

إبراء)ذمة املصفي م  إنهاء)مهمته.

بين) التصفية  فاتج  توزي  

املذكوآة) الشركة  في  املساهمين 

سابقا.

ببيان) القافوني  اإليداع  وتم 

باملحكمة) الضبط  بمكتب  التصفية 

أكتولر) ((( يوم) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)107930.

11 P

HIKMA ENGINEERING
التغيي2

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

بتاآيخ)19)أكتولر)0)0)،)تقرآ ما يلي):

االجتماعي) النشاط  توسي  

الرقمية) الحلول  تطوير  إلى  للشركة 

وتكنولوجيا املعلومات.

القافون) من  (( املادة) تحديث 
الدارلي للشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.108(8 
12 P

CMTBN
SARL AU

س ج 953 9
شقة   الطابق الثاني شاآع حسن 

األول آقم 9 حي السالم، تماآة
التغيي2

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) (،(0(0 أغسطس) (17 بتاآيخ)

ما يلي):
فقل مقر الشركة إلى عنوان شقة)
األول) الثاني شاآع حسن  الطابق  ( 

آقم)9)حي السالم،)تماآة.
آف  آأسمال الشركة من)500.000 

دآهم إلى)1.500.000)دآهم.
من) و07) و06) املواد) 0) تحديث 

القافون الدارلي للشركة.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.108(73
13 P

STE DE CREATIVITE 
ET DES OEUVRES BTP

SARL AU
تأسيس شركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
11)أكتولر)0)0))بالرلاط تم تأسيس)

شركة باملميزات التالية):
 STE DE CREATIVITE (: التسمية)
.ET DES OEUVRES BTP SARL AU
 1797 (: االجتماعي) املقر 
العودة) عين  العربي  سيدي  تجزئة 

الصخي2ات،)تماآة.
الرأسمال):)100.000)دآهم)(مائة)

ألف دآهم).

بناء) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 
ومختلف األشغال.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
املسي2):)السيد ياسين بلحاج.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
131183)بتماآة.

14 P

NESTLE MAGHREB
S A

آأسمالها : 300.000 دآهم
مقر الشركة : كازا في2 شوآ باآك، 
شوآ 10، 1100 شاآع القدس 
سيدي معروف الداآ البيضاء

املقيدة بالسجل التجاآي بالداآ 
البيضاء تحت آقم 77 186

ت م للمقاولة : 
00005(63500000(

اإلداآة) مجلس  قراآات  بموجب 
والذي تم) ((0(0 ماآس) (6 املؤآخ في)
قافوفية) بكيفية  محضره  تسجيل 
بالداآ) ((0(0 أغسطس) في) 1)
باالشهاد) املتصرفان  قام  البيضاء،)
رطاط) آشيد  السيد  استقالة  على 
RACHID KHATTATE)والسيد بروفو)
من) (BRUNO LE CICLE لو سيكلي)
وكالتهما كمتصرفين واستقالة السيد)
 BRUNO LE CICLE(بروفو لو سيكلي
اإلداآة) مجلس  كرئيس  وكالتيه  من 

وكمدير عام.
السيد) بارتياآ  قاموا  بالتالي  (
 DRAGAN كولي25ك) ادآاكان 
يناير) ((0 في) املزداد  (،CULIBRK
(اكرواتيا)) باسالفونسكي25ود) (197(
)،)عرليان آانش،) الساكن بألفوآادا)
(اإلماآات) دبي) (،(1 فيال) (،1 طريق)
وائل) والسيد  املتحدة)،) العرلية 
(،(WAEL EL GENDY) الجندي)
بالقاهرة) (1970 ماآس) (1( املزداد في)
إقامة) (،(16 الساكن بفيال) (مصر)،)
بوسكوآة) كليفوآفيا كولف آيزوآت،)
بصفتهما متصرفين) بالداآ البيضاء،)
جديدين بالنسبة للمدة املتبقية من)
وكالتي املتصرفين املستقيلين،أي إلى)
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غاية انعقاد الجم  العام الذي بت في)

ديسم25) (31 السنة املالية املقفلة في)

.(019

كما تم تفريق مهام الرئيس واملدير)

العام.

بتعيين) املتصرفان  قام  وهكذا 

 DRAGAN كولي25ك) دآاكان  السيد 

CULIBRK)املذكوآ أعاله بصفة آئيس)

 IMANE جديد والسيدة إيمان زاوي)

ZAOUI،)املزدادة في)0))يوليو)1981 

بإقامة) والساكنة  البيضاء،) بالداآ 

الشقة) أ8،) عماآ  كاليفوآفيا،) النوآ 

البيضاء) بالداآ  كاليفوآفيا  (13 آقم)

ففس) عن  وذلك  عام،) مدير  بصفة 

املدة.

املنعقد) العادي  العام  الجم   إن 

في)7))يوليو)0)0))والذي تم تسجيل)

 (0(0 أكتولر) (19 محضره قافوفا في)

بالداآ البيضاء)وافق على االرتياآات)

مهام) بين  الفرق  وكذا  املذكوآة 

الرئيس واملدير العام.

تم افجاز اإليداع القافوني لهذين)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  العقدين 

التجاآية بالداآ البيضاء)في)6))أكتولر)

وتم) (،75169( آقم) تحت  (،(0(0

في) التجاآي  السجل  تعديالت  افجاز 

ففس اليوم.
عن إعالن املدير العام

15 P

 STE FAM DEVELOPPEMENT

HUMAIN

SARL
راساملها : 100.000 درهم

RC N° 116945

االستثنائي) العام  الجم   قرآ 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) واملنعقد  للشركة 

وتم) للشركة  املسبق  الحل  (،(0(0

التجاآية) باملحكمة  القافوني  اإليداع 

بالرلاط بتاآيخ)3)فوفم25)0)0)،)تحت)

آقم) 7)108.

16 P

مكتب األستاذة أسماء)روالني حسنى

موثقة بفاس
شاآع السالوي،)إقامة النخيل،)الطابق األول)

آقم)1

STE TGHAT SAKANE شركة
ش م م

الرأسمال االجتماعي : 00.000) 
دآهم

املقر االجتماعي : متجر آقم 1، قطعة 
آقم 0A)3، تجزئة املنتزه III طريق 

مكناس، فاس
تفويت حصص اجتماعية

بمقت�شى عقد آسمي حرآ بمكتب)
حسني) روالني  أسماء) األستاذة 
موثقة بفاس بتاآيخ)9)أكتولر)0)0)،)

تقرآ ما يلي):
اجتماعية) حصة  (666 تفويت)
 STE TGHAT شركة) آأسمال  من 
آاسمالها) م،) م  ش  (SAKANE
االجتماعي) مقرها  دآهم،) ((00.000
آقم) قطعة  (،1 آقم) متجر  بفاس،)
طريق) (،III املنتزه) تجزئة  (،3(0A
ادآيس) السيد  طرف  من  مكناس،)
لفائدة) عزيزالدآاز،) والسيد  الدآاز 
السيد محمد قبي االدآي�شي والسيد)

لحبيب قبي بالتساوي بينهما.
القافون) تغيي2  تم  فقد  ولالتالي 

األسا�شي للشركة.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((6 بتاآيخ) بفاس  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم)9 98 .
17 P

 CCM(مكتب الحسابات واالستشاآة

CONSEILS)ش م م
آقم)136)شاآع القاهرة كومطراف)1)الطابق)

الثاني شقة آقم) ،)تماآة

الهاتف):)8 )  05376

الفاكس):) 76  05376

SOLAR HOUSE
SARL

تغيي2 مقر الشركة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) قرآت  (،(0(0 15)أكتولر)
م) م  ش  (SOLAR HOUSE SARL

ما يلي):

 136 الشركة من آقم) تغيي2 مقر 

شاآع) آقم) ) شقة  الثاني  الطابق 

القاهرة كمطراف)1)تماآة إلى العنوان)

التالي شقة آقم) )بالطابق)))متواجدة)

)8)بحي سكيكينة) باملنزل الكائن آقم)

تماآة.

تحيين القافون األسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بتماآة) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (7 بتاآيخ)

. (86

18 P

شركة)CCM CONSEILS)ش م م

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

الثاني شقة آقم) ،)تماآة

STE AKRAJAI
SARL

تصفية الشركة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 STE شركة) قرآت  ((0(0 يوليو) (9

AKRAJAI SARL)على ما يلي):

 STE AKRAJAI شركة) تصفية 

الحسين) السيد  وتعيين  (SARL

وعنوان) للشركة  كمصفي  اكرجاي 

شاآع األبطال) (15 التصفية هو آقم)

شقة آقم) 0)أكدال الرلاط.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  األول  القافوني 

 13 باملحكمةالتجاآية بالرلاط بتاآيخ)

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)107590.

19 P

TOURISME TRADE
SARL AU

حل الرشكة
للشركة) العام  امل   عقد  بعد 

 TOURISME TRADE SARL AU

املتواجدة باملقر التالي عماآة)17)شقة)

الرلاط،) أكدال،) األبطال  شاآع  (9
دآهم اجتمعوا) (100.000 آأس مالها)

ليقرآوا ما يلي):

 (0 من) اعتباآا  الشركة  حل 

أكتولر)0)0).

محمد) السيد  املصفي  تعيين 

سماللي.

عماآة) (: التصفية) مقر  تحديد 

أكدال،) األبطال،) شاآع  (9 شقة) (17

الرلاط.

القافوني) اإليداع  إجراء) تم 

باملحكمة التجاآية بالرلاط بتاآيخ)11 

أبريل)0)0)،)تحت الرقم)19)108.

20 P

JAKUB ET KAMIL

SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�شى العقد العرفي املؤآخ ب)

15)أكتولر)0)0)،)تم تأسيس شركة)

JAKUB ET KAMIL SARL AU)شركة)

تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 JAKUB ET KAMIL SARL(:(االسم

.AU

طريق) (1( 6 (: االجتماعي) املقر 

وفاق الطابق الثاني تماآة.

استي2اد) (: االجتماعي) الهدف 

وأعمال) التجميلية  املواد  وتصدير 

البناء.

ب) يقدآ  (: االجتماعي) الراسمال 

 1000 إلى) مقسمة  دآهم  (100.000

موزعة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

كالتالي):

 1000 حيلمي) الدين  بدآ  السيد 

حصة.

عينت السيد بدآ الدين) (: اإلداآة)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  حيلمي 

محدودة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

السجل) آقم  بتماآة  االبتدائية 

التجاآي)131115.

21 P



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15902

KEIN SEIT AUTO
SARL AU

تأسيس شركة
املؤآخ) العقدالعرفي  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،(0(0 ماآس) (10 ب)

(،KEIN SEIT AUTO SARL شركة)

املحدودة) املسؤولية  شركةذات 

تحمل الخصائص التالية):

.KEIN SEIT AUTO SARL(:(االسم

املقر االجتماعي):)شاآع يوسف ابن)

حي) (109 آقم) الفليين  زفقة  تاشفين 

الشيخ املفضل سال.

ميكافيك) (: االجتماعي) الهدف 

السياآات.

ب) يقدآ  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  دآهم  (100.000

موزعة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

كالتالي):

السيد عماآي مراد)500)حصة.

السيد مكافح علي)500)حصة.

اإلداآة):)عينت السيد عماآي مراد)

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال آقم السجل التجاآي)

.31571

22 P

STE MAHALO SURF BAY
SARL AU

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) إنشاء) تم  (،(0(0 19)أكتولر)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

 STE MAHALO SURF((:(التسمية

.BAY

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب ولالخاآج ب):

واملطاعم) اإليواء) أنشطة  جمي  

والرياضات املائية...........

املقر االجتماعي):)حي القسم شاآع)

الوالء)الرقم)C(6)الدارلة.

سنة ابتداءا من تاآيخ) (99 (: املدة)
التأسيس.

آأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 
دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم للواحدة.
السيد سفيان) (: توزي  آأس املال)

حميني)1000)حصة.
التسيي2):)تم تعيين السيد سفيان)

حميني)1000)حصة.
التسيي2):)تم تعيين السيد سفيان)

حميني كمسي2 للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم25.
باملحكمة) تم  (: القافوني) اإليداع 
بتاآيخ) الذهب  بواد  االبتدائية 
آقم) تحت  (،(0(0 8))أكتولر)
 0/98)0))ولالسجل التجاآي تحت)

آقم)16567.
23 P

SURMAX PECHE
SARL AU

تعديالت قافوفية
قرآ) ((0(0 أكتولر) (9 بتاآيخ)

الشريك الوحيد للشركة ما يلي):
تغيي2 مقر الشركة من زفقة طنجة)
آقم)))شقة)))شاآع القي2وان العيون)
إلى مدينة)5))ماآس تجزئة املنزه بدون)

آقم العيون.
يلي) كما  الشركة  نشاط  توسي  
الفواكه) تجاآة  وتصدير،) استي2اد  (:
تجاآة) وتصدير،) استي2اد  والخضر،)

املوا�شي بمختلف أفواعها.
بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت آقم) (،(0(0 أكتولر) ((3 بتاآيخ)

.(0(0/(539
24 P

BOUABID ELEVAGE
في) املسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 9711 تحت آقم) (،(0(0 أكتولر) (15
بسيدي قاسم،)وقد تم وض  القافون)
الخصائص) تحمل  لشركة  األسا�شي 

التالية):

.BOUABID ELEVAGE(:(التسمية

ذات) شركة  القافوفية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الت2بية،) االجتماعي  الهدف 

التفاوض.
آأس املال الشركة):10.000)دآهم)

 100 فئة) في  حصة  (100 مقسمة)

الواحدة موزعة على) للحصة  دآهم 

الشكل التالي):

السيد يونس بوعبيد)50)حصة.

السيد امين بوعبيد)50)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية  السنة 

ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبدأ من تاآيخ التسجيل.

اعبيدات) دواآ  (: االجتماعي) املقر 

جرف) الخنيشات  قيادة  الحجرة 

امللحة سيدي قاسم.
آقم التقييد في السجل التجاآي)

بسيدي) التجاآية  باملحكمة  ((8875

قاسم.

25 P

STE GREEN SOLAR
SARL AU

آأسمالها : 100.000 دآهم

العام) للجم   محضر  بمقت�شى 

 (0(0 سبتم25) ((1 االستثنائي بتاآيخ)

قرآت الشركة ما يلي):

من) للشركة  الرئي�شي  املقر  فقل 
عماآة)30)الشقة)8)زفقة موالي احمد)

الوكيلي حسان.

ررلوش) حسن  السيد  تعيين 

غي2) ملدة  الشركة  لدى  كمسي2 

محدودة.

مقر الشركة الجديد):)تجزئة عالء)
آقم)01)عين عتيق تماآة.

بالسجل) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بالرلاط بتاآيخ) )فوفم25)0)0))تحت)
آقم)3 )108.

آقم السجل التجاآي)138075.

26 P

BELFRACARS
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

فظام) تكوين  تم  (،(0(0 أكتولر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

رصائصها كالتالي):

.BELFRACARS(:(التسمية

الهدف):)تماآس الشركة األهداف)

التالية):

الجديدة) السياآات  استي2اد 

واملستعملة.

االستي2اد والتصدير.

استي2اد معدات االسعاف والعتاد.

زفقة) مكرآ  (1( (: املقر االجتماعي)

لبان شقة آقم)03)املحيط الرلاط.
 10.000 (: االجتماعي) املال  آأس 

دآهم مقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

واحدة)100)دآهم.

التسيي2):)تم تعيين السيدة هاجر)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  مصلح 

كمسي2ة) (TK((615 آقم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غي2 محدودة.

لدى) القافوني  امللف  وض   تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرلاط تحت آقم السجل التجاآي)

.1 73(9

27 P

RSY MANAGERS
S.A.R.L AU

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) ((0(0 أكتولر) ( ((3 الرلاط بتاآيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)

اإلستي2اد والتصدير.

التجاآة.

أعمال متنوعة.

الصيافة وتقديم الخدمات.

الغذائية) املنتجات  وشراء) بي  

تحضي2) منتجات  وجمي   املجمدة 

الوجبات.



15903 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

البي  والشراء)االستي2اد والتصدير)

األدوات) جمي   توزي   في  والوساطة 

واملواد واملنتجات الغذائية ومعدات)

تقديم الطعام).

جمي ) وتمثيل  وتصدير  استي2اد 

والعالمات) واملنتجات  واملواد  السل  

الخاصة) والعالمات  التجاآية 

باملطاعم.

 10.000.00 (: الشركة) آأسمال 

دآعهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل).

6 ،)شقة) املقر):)شاآع عقبة آقم)

آقم)30)أكدال الرلاط.

املسي2ة):)السيدة كوثر كالع.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) الرلاط  (1 7035

.(0(0

28 P 

STE. GOLDOUTILLAGE
SARL AU

وض ) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

اوتياج) كولد  شركة  (: التسمية)

ش.م.م ذات شريك وحيد.

مسؤولية) (: القافوني) الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

بي  مواد البناء.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

املسي2):)السيد محيب الحسين.

التوقي ):)السيد محيب الحسين.

دآهم) (100.000.00 (: الرأسمال)

موزعة على الشكل التالي:

محيب الحسين)1000)حصة.
العنوان اإلجتماعي):)آقم)1)تجزئة)

سيدي عبد هللا العيايدة سال.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم25.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  آقم 

 ( بتاآيخ) (35( 8 بسال) اإلبتدائية 

فوفم25)0)0).

29 P

STE. GOLD ANGEL
SARL AU

املنعقد يوم) إثر قراآ اإلداآة  على 

 GOLD لشركة) ((0(0 أكتولر) ((0

ذات) شركة  (ANGEL SARL AU

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
تقرآ) دآهم  (100.000.00 آأسمالها)

ما يلي):

فقل مقر الشركة إلى زفقة ضاية)

الرومي عماآة)5)شقة آقم)30)أكدال)

الرلاط.

تعديل نشاط الشركة):

مستحضرات) بي   تجميل 

التجميل.

تنظيم األحداث والحفالت.

تعديل الهدف اإلجتماعي للشركة.

السجل التجاآي آقم)71)3 1.

كتابة) لدى  القافوني  اإليدع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.108(68

30 P

SIT NEAT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آأسمالها : 100.000.00 دآهم

حل وتصفية الشركة
بتاآيخ) بمقت�شى عقد عرفي حرآ 

 ))ف25اير)0)0))قرآ الشركاء)ما يلي):

املصادقة على تقرير املصفي.

والنهائي) التام  اإلبراء) إعطاء)

للمصفي.

وتصفية) حل  على  املصادقة 

الشركة بتاآيخ) ))ف25اير)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (3 بتاآيخ) بسال  اإلبتدائية 

0)0))تحت آقم)108168.

31 P

INOVIE SANTE MAROC
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها اإلجتماعي :  1 شاآع 

الزآقطوني طابق 5 شقة 10 عماآة 

الشاوية الداآالبيضاء

السجل التجاآي بالدآالبيضاء آقم 

 7(751

تأسيس
منعقد) عرفي  عقد  بمقت�شى 

أغسطس) (18 في) بالداآالبيضاء)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،(0(0

مميزاتها) وحيد  بشريك  املسؤولية 

كالتالي):

النوع):)شركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد.

 INOVIE SANTE (: التسمية)

.MAROC

الشركة) غرض  يتمثل  (: الغرض)

باملغرب وفي البلدان األررى في تقديم)

الخدمات التالية):

الخدمات) أفواع  جمي   تقديم 

الطبية) البيولوجيا  مشاآي   بإداآة 

إطالق) في  (املساعدة  البيطرية) أو 

تطوير) السوق،) دآاسات  املشروع 

اإلداآة) اإلداآية،) املشوآة  االعمال،)

املفوضة،)اإلستشاآات،)املساعدة في)

ارتياآ،)املعدات املناسبة،)التفاوض)

بشأن التعريفات الجمركية للمعدات)

املذكوآة،)إلخ.

دوآات تدآليبة في مجاالت) إجراء)

العلم والتكنولوجيا.

وتطوير) إداآة  في  املساعدة 

ومرافقة) املؤسسات  أو  الشركات 

املستثمرين في املغرب.

املشاآكة املباشرة أو غي2 املباشرة)

تتعلق) قد  التي  العمليات  جمي   في 

بهدف) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

شركات) إنشاء) رالل  من  الشركة 

جديدة أو مساهمات أو اإلكتتاب أو)

أو) الشركة  حقوق  أو  األسهم  شراء)

في) املشاآكة  التحالف،) أو  اإلدماج 
األررى) الوسائل  ولجمي   املشاآكة 

املغرب) في  املتبعة  األشكال  ولجمي  

وفي الخاآج.

العمليات) جمي   عام،) بشكل 

الصناعية أو التجاآية أو القافوفية أو)

املالية أو األوآاق املالية أو العمليات)

العقاآية التي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو)

بأي غرض مماثل أو ذي صلة أو قد)

تعزز امتداده.

شاآع) (1 (: اإلجتماعي) املقر 

عماآة) (10 شقة) (5 الزآقطوني طابق)

الشاوية الداآالبيضاء.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاآي.
تعيين) يتم  (: الشركة) آأسمال 
دآهم وهي) (100.000 آأس املال على)

بقيمة) سهم  (1.000 إلى) مقسمة 

سهم،) لكل  دآهم  (100 تبلغ) اسمية 

وتدف  بالكامل.

أفريكا) إينوفي  (: الوحيد) الشريك 

املسؤولية) محدودة  شركة  ذ.م.م 

مدينة) الحرة  املنطقة  في  مسجلة 

في) شمس  لإلعالم  الشاآقة 

املتحدة تحت آقم) العرلية  اإلماآات 

اإلجتماعي) املقر  ذات  (109067((

مدينة) لإلعالم  الشاآقة  مدينة  في 

الشاآقة في اإلماآات العرلية املتحدة.
األول) املسي2  تعيين  تم  (: املسي2)

للشركة ملدة سنة واحدة.

أفطوان كريستيان ماتيو فينكلي2،)

ف25اير) ((( ولد في) فرن�شي الجنسية،)

 18 في افجيه فرنسا ومقيم في) (1987

 CHEMIN DU BERANGE,3 160

SUSSARGUES)وحامل جواز السفر)
.18 CH 9 060(آقم



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15904

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

 (1 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآي 

سبتم25)0)0))تحت آقم)51)7 .
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HK FAMILY TRANS
تأسيس

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�شى 

تم تأسيس) ((0(0 أكتولر) ((0 بتاآيخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد حسب ما يلي):

.HK FAMILY TRANS(:(التسمية

الهدف):

فقل البضائ .

عماآة) الفتوح  تجزئة  (: العنوان)

117)شقة آقم)3)شاآع القاهرة تماآة.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)100.000)دآهم.

بودف) السيدة  تعيين  (: التسيي2)

اإلمضاء) م   وحيدة  مسي2ة  حنان 

اإلجتماعي.

السنة اإلجتماعي):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

نسبة) تخصم  (: األآلاح) توزي  

اإلحتياط) لتكوين  األآلاح  من  (% (5

اإلجتماعي.

تم التأسيس القافوني لدى كتابة)

بتماآة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاآي آقم)131157.
للخالصة والبيان
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HALLAJ
SARL

حالج ش.م.م

ش.م.م برأسمال : 1.500.000.00 

دآهم

املقر اإلجتماعي :   ، زفقة تادلة 

الطي2ان الرلاط

I.C.E 001.532.977.000.006

تحويل مقر الشركة
بقراآ من الجم  العام اإلستثنائي)
قرآ) (،(0(0 يناير) (( يوم) املنعقد 

شركاء)حالج ش.م.م ما يلي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 

من) العام  الجم   يوم  من  ابتداء)
زفقة جبل اآزال،) القرية،)  ،) سال،)

القطاع)8،)حي النصر إلى الرلاط)  ،)
فأصبح) الرلاط  الطي2ان  تادلة  زفقة 

هذا األري2 كمقر إجتماعي للشركة.

(املقر) الراب ) الفصل  تغيي2 

اإلجتماعي))من القافون األسا�شي تبعا)

لذلك.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

ملدينة) اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 

0)0))تحت عدد) فوفم25) (9 سال يوم)

.3 . 38
مقتطف وليان لإلشهاآ
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LABUCHE IMMOBILERE
SARL

بموجب الجم  العام فوق العادة)

 LABUCHE لشركة) ((019 للشركاء)

شركة) (IMMOBILERE SARL

آأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
100000)دآهم آقم)116)شاآع النوآ)

الرلاط) املنصوآ  يعقوب  القامرة 

قرآوا ما يلي):

املصادقة على تفويت الحصص.

تقليص آأسمال الشركة.
القافون) وتحيين  شريك  وفاة 

تقسيم جديد) للشركة م   األسا�شي 

لرأسمال الشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرلاط بتاآيخ)5)فوفم25)0)0))تحت)

الرقم)56)108.
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ASDK TRAVAUX
SARL

بموجب الجم  العام فوق العادة)

 (0(0 سبتم25) ((6 بتاآيخ) للشركاء)

 ASDK TRAVAUX SARL لشركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
دآهم قرآوا) (1000000.00 آأسمالها)

ما يلي):

آف  آأسمال الشركة.
تحيين القافون األسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرلاط بتاآيخ)5)فوفم25)0)0))تحت)

الرقم)87)108.
36 P

 KETTO CONCEPTION ET
REALISATION

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 (0(0 سبتم25) فاتح  بتاآيخ  بالرلاط 
قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة.
 KETTO (: التسمية)
.CONCEPTION ET REALISATION

الهدف اإلجتماعي):)
مكتب الدآاسات

استي2اد والتصدير.
األشغال العامة.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
مقسمة إلى)1000)حصة من فة)100 

دآهم للحصة الواحدة.
السيد أشرف حجي)1000)حصة.

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

السجل التجاآي.
السنة املالية):)من فتح يناير إلى)31 
ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
املقر):)عماآة)6)شقة)5)زفقة ضاية)

عواأكدال الرلاط.
املسي2):)السيد أشرف حجي.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
.1 68 7
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شركة دل كارز 
ش.م.م.ش.و

SOCIETE DL CARS
S.A.R.L.A.U

املقر اإلجتماعي : آقم 135، عين 
الحياة 1، الصخي2ات- تماآة

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
 15 بتاآيخ) املنعقد  العادي  الغي2 
أغسطس)0)0))قرآ الشريك الوحيد)

لشركة دل كاآز ش.م.م.ش.و آأسمالها)

دآهم وطبقا ملقتضيات) (10.000.00

القافون املتعلق بالشركات:

 100 فئة) من  حصة  (38 تفويت)
دآهم من طرف السيد لحسن آزوق)

للسيد املهدي عبد هللا.

للشركة) القافوني  تغيي2الشكل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  لتصبح  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

استقالة السيد لحسن آزوق من)

مهامه كمسي2 من تاآيخ)13)أغسطس)

عبد) املهدي  السيد  وتعيين  ((0(0

هللا كمسي2 وحيد للشركة وملدة غي2)

محدودة.

على) العام  الجم   صادق  وقد 

وتم) للشركة  االسا�شي  القافون 

إليداع القافوني باملحكمة اإلبتدائية)

تحت) فوفم025)0)) (5 بتاآيخ) بتماآة 
آقم) التجاآي  السجل  ( (90 آقم)

.1(6335
)للنشر والبيان
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STE. EDG TRANSPORT
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 فوفم25) (09 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  االسا�شي  القافون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف)):)

فقل املستخدمين.
ملقر):)العماآة آقم)1)زفقة جوفيف)

الطابق)1)الشقة آقم)7))الرلاط.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

مقسم) دآهم  (100.000.00 قدآه)

دآهم) (100 بنسبة) حصة  (100 على)
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

اإلجتماعي للشركة.

األآلاح) من  (% (5 تؤرذ) (: األآلاح)

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.



15905 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

السيد صالح الدين) (: ( الحصص)

بما) الشركة  سهام صاحب حصص 

آشيدة) السيدة  حصة  (500 قدآه)

امزيل)500)حصة.

تداآ الشركة من طرف) (: التسيي2)

السيد صالح الدين سهام ملدة غي2)

محدودة.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليدع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم السجل التجاآي)71)7 1.

39 P

شركة م.ج ربروا
ش.د.م.م.ش.و

MJR PROD

SARL AU

تأسيس 
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

تأسيس شركة) تم  ((0(0 يوليو) ((0

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)

والتي تحمل الخصائص التالية):

آلروا) م.ج  شركة  (: التسمية)

ش.د.م.م.ش.و.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

تاآكة) زفقة  (19 (: املقر اإلجتماعي)

عمرة)17)آقم) )حي النهضة الرلاط.

الهدف اإلجتماعي):)التجاآة بجمي )

أفواعها.

التصدير واإلستي2اد.

فقل البضائ  واإلآساليات.

العماليات) كل  عامة  ولصفة 

والفالحية) والصناعية  التجاآية 

عالقة) لها  التي  واملنقولة  والعقاآية 

شأنها) من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

الـتأسيس النهائي.

اسند إلى السيد جواد) (: التسيي2)

الحياني ملدة غي2 محدودة.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

مقسم) دآهم  (100.000 في) الشركة 

100دآهم في) 1000)حصة بقيمة) إلى)

ملك السيد جواد الحياني.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

التجاآية بالرلاط واملسجل بالسجل)

التجاآي تحت عدد)1 106.

40 P

شركة رياض زويز األندلس

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

تأسيس شركة) تم  ((0(0 ماآس) (1(

ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

زويز) آياض  شركة  (: التسمية)

األفدلس ش.د.م.م.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

تجزئة) (10( (: اإلجتماعي) املقر 

لعتاآيس الصخي2ات.

الهدف اإلجتماعي):

مقهى.

املدة):)99)سنة.

:)أسند التسي2 إلى السيد) التسيي2)

آشيد زويز.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31ديسم25 من كل سنة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

مقسمة) دآهم  (90.000 في) الشركة 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (900 إلى)

للواحدة موزعة كابتي):

السيد آشيد زويز)300)حصة.

السيد كمال زويز)300)حصة.

السيد سفيان زويز)300)حصة..

تم اإليدع القافوني):)لدى املحكمة)

أغسطس) ((6 يوم) بتماآة  اإلبتدائية 

0)0))تحت عدد)878.
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STONE ENGINEERING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

غي2) العام  الجم   ملداوالت  تبعا 

 (0(0 ف25اير) بتاآيخ) )) العادي 

 STONE ENGINEERING لشركة)

SARL)تقرآ ما يلي):

تحويل املقر الرئي�شي للشركة من)

8))شاآع الوحدة الطابق الثالث حي)

افريقيا الداآالبيضاء)إلى مبنى ماتيس)

571)السوي�شي بلوك أ الطابق الثاني)

شاآع محمد السادس الرلاط.
القافون) من  الفصل) ) تغيي2 

األسا�شي للشركة.

مالئمة القافون األسا�شي للشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

وقد تم اإليداع القافوني باملحكمة)

فوفم25) بتاآيخ) ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت عدد)6))108.
بمقت�شى مقتطف وليان
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LAGHOUAZI TRANS
S.AR.L.AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

تجزئة السالم آقم 133 إقامة 

الصباح الصخي2ات تماآة

بمقت�شى عقد عرفي محرآ في سال)

واملسجل) ((0(0 أكتولر) (19 بتاآيخ)

 (( في) بالرلاط  التسجيل  بمصلحة 

 ((531 آقم) تحت  ((0(0 أكتولر)

شركة) في  الوحيد  املساهم  قرآ 

:LAGHOUAZI TRANS S.AR.L.AU

اإلجتماعية) الحصص  تحويل 

السيد طاآق الشرقي قام ببي )1000 

للحصة) دآهم  (100 بقيمة) حصة 

للسيدة آليعة مجيد.

تغيي2 املقر اإلجتماعي للشركة من)

تجزئة السالم آقم)133)إقامةالصباح)

أفاس) إقامة  إلى  تماآة  الصخي2ات 

تجزئة سعيد حجي) (( شقة) (5 عماآة)

سال.

اإلمضاء:) وسلطة  الشركة  تسيي2 

تسمية) الوحيدة  املساهمة  قرآت 

السيدة آليعة مجيد كمسي2ة للشركة)

على) اإلمضاء) سلطة  تخويلها  م  

بالشركة،) املتعلقة  الوثائق  جمي  

واإلمضاء)على الشيكات.

السيد طاآق الشرقي قام بتقديم)

استقالته من منصب مسي2 الشركة.

كتابة) لدى  (: القافوني) اإليدع  تم 

ملدينة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

سال تحت آقم)8535)1.
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L’ERE DESIGN

S.A.R.L.AU

تأسيس

العنوان : 1867 كراج تجزئة سكتوآ 

واو  حي الرحمة سال

محرآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 (0(0 أغسطس) (13 بتاآيخ) بسال 

التسجيل) بمصلحة  واملسجل 

تحت) ((0(0 سبتم25) (11 بالرلاط في)

قرآت) ((0(000(1061(0 6 آقم)

 L’ERE في شركة) الوحيدة  املساهمة 

.DESIGN S.A.R.L.AU

 L’ERE DESIGN (: التسمية)

.S.A.R.L.AU

الرأسمال):)100.000.00)دآهم.

بناني) شيبة  إيناس  (: املساهمة)

1000)حصة.

الهدف):)الديكوآ والزررفة.

إيناس) الشركة  مسي2ة  (: املسي2ة)

شيبة بناني.

كتابة) لدى  (: القافوني) اإليدع  تم 

ملدينة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

سال تحت آقم)5 )35.
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ESLANO
SARL AU

تعديل
آأسمال : 100.000.00 دآهم

عماآة ب شقة آقم 3 إقامة فخيلة 

بلوك 5) شاآع الحسن األول تماآة

محرآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

واملسجل) ((0(0 أغسطس) (5 بتاآيخ)

بمصلحة التسجيل في الرلاط بتاآيخ)

6)أغسطس)0)0))تحت آقم)13967 

شركة) في  الوحيد  املساهم  قرآ 

ESLANO SARL.AU

تغيي2 املقر اإلجتماعي:)للشركة إلى)

إقامة فخيلة) (3 عماآة ب شقة آقم)

بلوك)5))شاآع الحسن األول تماآة.

جمي ) تشطيب  (: تجاآي) نشاط 

وزيادة) اإلجتماعي  النشاط  أنشطة 

نشاط مكتب الدآاسات التقنية.

كتابة) لدى  (: القافوني) اإليدع  تم 

الضبط في املحكمة اإلبتدائية ملدينة)

تحت) ((0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ) سال 

آقم)7557).
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 SOCIETE ABOULHASSAN

BUREAU
SARL A.U

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 670.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE(EL(FARANE

 BLOC 3 N° 3 OULED(BERHIL

TAROUDANAT

 RC(N°1935 TRIBUNAL(DE 1er

INSTANCE DE TAROUDANT

تبعا لقراآ الجم  العام اإلستثنائي)

 (0(0 أكتولر) فاتح  بتاآيخ  املنعقد 

 ABOULHASSAN BUREAU(لشركة

قرآ) ذات مسؤولية محدودة  شركة 

الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  آأسمال  آف  
 670.000.00 إلى) دآهم  (10.000.00

دآهم.
تحويل) الشركة  نشاط  توسي  

األموال.
بدلك تم تعديل الفصول)3،)6)و7 

من القافون األسا�شي للشركة.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ) بتاآودافت 

تحت آقم)05 1.
46 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.(8.81.9(. 0

FAX : 05.(8.81.96. 1

STE. DIVA PRODUCT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

 1( بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بأكادير حرآت قوافين) ((0(0 أكتولر)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

رصائصها كالتالي):
.STE. DIVA PRODUCT(:(اإلسم

األهداف):)
الفواكه) واستي2اد  تصدير 

والخضروات.
املقر اإلجتماعي):)متجر ف ج)6   

فوع)1)الدارلة أكادير.
تاآيخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسي�شي النهائي.
في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
دآهم مقسم إلى) (100.000.00 مبلغ)
1000)حصة بثمن)100)دآهم للواحد)

موزع كالتالي):
 (00 طاجطاج) يونس  السيد 

حصة.
السيد احمد بوكجة)00))حصة.

 (00 آفيق) الرحمان  السيد عبد 
حصة.

  00 بوحريكة) حسن  السيد 
حصة

املحموع:)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسم25  (31 في) وتتهي  يناير 

سنة.

بتسيي2) يقوم  (: التسيي2)

السيد) محدودة  غي2  وملدة  الشركة 

احمدبوكجة.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

احمد) السيد  بين  مشت2كة  البنكية 

أما) والسيد حسن بوحريكة  بوكجة 

اإلمضاءات اإلجتماعية فتكون))فقط)

للسيد احمد بوكجة.

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

فوفم25) (3 بتاآيخ) بأكادير  التجاآية 

0)0))تحت آقم)  969.
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 STE. BKCOM
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة 
بمقت�شى عقد عرفي بتاآيخ فاتح)

شركة) تأسيس  تم  ((0(0 أكتولر)

الشريك) وذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات الخصائص التالية):

 BKCOM  SARL.AU (: التسمية)

وذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

الهدف):)

اإلفتاج السمعي البصري.

املعدات) جمي   وصيافة  كراء)

السمعية البصرية.

الطباعة.

املقر اإلجتماعي):)7 )شاآع االطلس)

الطابق)))أكدال الرلاط.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

محدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

إلى) قسمت  دآهم  (100.000.00 في)

1.000)حصة إجتماعية من فئة)100 

كلها مكتتبة ومحرآة) دآهم للواحدة 

كما يلي):

 1000 قري�شي) بشرى  السيدة 

حصة إجتماعية.

املجموع):)1.000)حصة إجتماعية.

السنة) (: اإلجتماعية) السنة 

اإلجتماعية تبتدئ في الفاتح من يناير)

لتنتهي في)31)من ديسم25.

الشركة) لتسيي2  عين  (: التسيي2)

وملدة غي2 محدودة.

السيدة بشرى قري�شي آقم بطاقة)

.BJ377087(التعريف

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ)

1)1079)سجل تجاآي آقم)6983 1.
ألجل النشر والتبليغ
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TRANS SMH
S.AR.L.AU

 CAPITAL(SOCIAL : 1.100.000.00

DHS

 ENTREPRENEUR DE TRAVAYX

 DIVERS ENTRPRENEUR

 DE TRANSPORT DE

MARCHANDISES

بي  حصص إجتماعية
إستقالة مسي2 وتعيين مسي2 جديد

الغي2) العام  الجم   بمقت�شى 

 (0(0 يوفيو) (8 بتاآيخ) العادي 

لشركة) الوحيد  الشريك  فإن 

محدودة) شركة  (TRANS SMH

آأسمالها)) وحيد  بشريك  املسؤولية 

1.100.000.00)دآهما.
مقرها اإلجتماعي):)آقم)13)شقة)7 

جنان بوهالل فاس.

قرآما يلي):

حصة) (11000 ببي ) القبول 

السيدة) فصيب  من  إجتماعية 

اليزمي ثوآية للسيد بيصاآ مصطفى)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.CD1013(6(آقم

بوسبولة) السيد  استقالة  قبول 

محمد كمسي2 للشركة.

مصطفى) بيصاآ  السيد  تسمية 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
جديد) كمسي2  (CD 1013(6 آقم)

للشركة.
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الشركة) فإن  ذلك  على  بناء)
ملزمة) ستكون  (TRANS SMH
بيصاآ) للسيد  األحادي  بالتوقي  

مصطفى.
بكتابة) تم  القافوني  اإليداع 
بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
تحت آقم السجل التجاآي)8505).

)املسي2
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SOCIETE DRAGONFER
S.A.R.L.A.U

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°102
 LOT WAFA QUARTIER

INDUSTRIELLE BENSOUDA FES
R.C N°61.885

تغيي2 نشاط الشركة
العام) الجم   تقرير  بمقت�شى 
املنعقد بتاآيخ)9))سبتم25))0))تقرآ)
ما يلي قرآ الجم  العام تغيي2 نشاط)

الشركة إلى بي  مواد البناء)بالجملة.
من) (3 املادة) دلك  إثر  على  تغيي2 

القافون األسا�شي للشركة.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد) ((0(0 أكتولر) ((1 بتاآيخ)

.(0(0/(799
للخالص واإلشاآة

اإلداآة
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ديوان األستاذ لحسن منقوش
)املوثق بالرلاط

شاآع عمر ابن الخطاب عماآة)10)شقة آقم)6 
أكدال الرلاط

الهاتف):)7.73).05.37.77
الفاكس):) 7.7).05.37.77

SOFI WASH شركة
ش.ذ.م.م.ش.و 

آأسمالها : 10.000.00 دآهم
مقرها اإلجتماعي : بالرلاط حسان 
زفقة موالي احمد لوكيلي عماآة 30 

شقة 8

تأسيس شركة
 8 في) مؤآخ  موثق  عقد  بموجب 
أكتولر)0)0))تم تأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي):
 SOFI WASH (: التسمية)

ش.ذ.م.م.ش.و.
الغرض اإلجتماعي):

)غسيل السياآات وإصالح اببت.
بالرلاط حسان) (: املقر اإلجتماعي)
 30 زفقة موالي احمد لوكيلي عماآة)

شقة)8.
مدة الشركة):)تم تحديدها في)99 

سنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 

10.000.00)دآهم.
فهى) السيدة  تعيين  تم  (: التسيي2)
غي2) ملدة  للشركة  كمسي2ة  الصوفي 

محدودة.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
  (0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ) ( التجاآية)

تحت آقم)71)108.
مقتطف وليان

األستاذ لحسن منقوش
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ديوان االستاذ لحسن منقوش)

موثق بالرلاط

شاآع عمر ابن رطاب،)عماآة)10،)شقة آقم)6 

اكدال الرلاط

الهاتف):)7.73).05.37.77

الفاكس):) 7.7).05.37.77

STE HAMMANI SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : حسان زفقة 
موالي أحمد لوكيلي العماآة آقم 30 

شقة آقم 8 الرلاط
تاسيس شركة

في) مؤآخ  آسمي  عقد  بموجب 
النظام) وض   تم  (،(0(0 أكتولر) (5
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�شي 

محدودة بشريك وحيد كالتالي):
 STE HAMMANI(التسمية):)شركة

SAKAN)ش.ذ.م.م.ش.و.

غرض الشركة):)االنعاش العقاآي)

وتسيي2 املشاآي  العقاآية.

املدة):)99)سنة.

الرلاط حسان) ( (: املقر االجتماعي)

زفقة موالي أحمد لوكيلي العماآة آقم)

30)شقة آقم)8.

آاسمال):)100.000)دآهم.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى غاية)31))من ديسم25.

حسن) السيد  (: الشركة) اداآة 

م ) وحيدا  مسي2ا  بصفته  املرحوم 

كامل الصالحيات املفوضة له كمسي2)

وملدة غي2 محددة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم))7)108.
مقتطف وليان

االستاذ لحسن منقوش موثق بالرلاط
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STE  PLUS BATIMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بموجب قراآ الشركاء)تقرآ تاسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة،)وتبعا)

مراد) السيد  من  تتكون  فانها  لذلك 

العلوي والسيدة كنزة العلوي.

نشاط الشركة):)الت2ويج العقاآي،)

تشييد مبان جماعية لالستخدامات)

وتطوير) التجاآية  او  السكينة 

أعمال) أشكالها،) بجمي   العقاآات 

متنوعة أو بناء.

مقر الشركة):)آقم)1 )ساحة آابعة)

العدوية املركز التجاآي قيس أكدال)

الرلاط.

 STE SAS PLUS(:(تسمية الشركة

.BATIMENT SARL

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.

دآهم) (60.000 حدد في) (: آأسمال)

 100 حصة بقيمة) (600 مقسم على)

دآهم للواحدة.

التسيي2):)السيد مراد العلوي.

التوقي ):)السيد مراد العلوي.

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)7089 1.
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STE ZAYEDTRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

مقرها  االجتماعي : )1 بيز شاآع 

لبنان آقم 3 املحيط الرلاط

تاسيس شركة
املؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) ((( يوم) بالرلاط 

املسؤولية) محدودة  شركة  تاسيس 

ذات شريك وحيد رصائصها كالتالي):

 ZAYEDTRANS SARL(:(التسمية

AU)ش.م.م.ش.و.

الهدف):)فقل جمي  أفواع البضائ )

الوطني) املستويين  على  والسل  

والدولي.

شاآع) بيز  (1( (: االجتماعي) املقر 

لبنان آقم)3)املحيط الرلاط.

املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

 100.000 آأسمال الشركة في قيمة)

حصة) (1000 الى) مقسمة  دآهم 

 100 منها) الواحدة  قيمة  اجتماعية 

ومحرآة) مكتتبة  جميعها  دآهم 

مقسمة من طرف الشريك الوحيد،)

السيد الحسين بوكريم.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسم25.

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

الحسين بوكريم ملدة غي2 محدودة.

تسجيل) تم  (: القافوني) االيداع 

الشركة بالسجل التجاآي باملحكمة)

الرقم) تحت  بالرلاط  التجاآية 

.1 7819
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STE LANDMARK PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

آأسمالها : 000 100 دآهم

مقرها االجتماعي : 18 تجزئة الحمد 

شقة آقم 9 مرس الخي2 تماآة

فسخ الشركة قبل االوان
التسيي2) محضر  ملداولة  تبعا 

(،(0(0 اكتولر) (1( بتاآيخ) املنعقد 

لشركة) الوحيدة  الشريكة  قرآت 

ذات) ش.م.م.) (LANDMARK PRIVE

شريك وحيد ومقرها بتماآة)18)تجزئة)

الحمد شقة آقم)9)مرس الخي2 ما يلي):

فسخ الشركة قبل االوان ابتداء)

من تاآيخ)30)سبتم25)0)0).

تعيين كمصفية الشركة السيدة)

بنميمون نسيمة،)القاطنة بالرلاط.

18 تجزئة الحمد  (: مقر التصفية)

شقة آقم 9 مرس الخي2 تماآة.

بكتابة  القافوني  االيداع  تم 

التجاآية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرلط يوم 8) اكتولر 0)0)، تحت 

آقم 108097.
بمثابة مقتطف وليان
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STE DRESWELL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 6 زفقة ضاية عوا 

الطابق الراب  شقة آقم 16 أكدال 

الرلاط

بتاآيخ) بمقت�شى عقد عرفي حرآ 
القافون) تم وض   (،(0(0 اكتولر) (9

االسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

راصيتها كالتالي):

 STE DRESWELL (: التسمية)

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)للشركة االهداف التالية:

بي  وشراء)املالبس الجاهزة آجال)

نساء)وأطفال.

املدة):)99)سنة.

فيما) محدد  (: الشركة) آأسمال 

الى) مقسم  دآهم،) (100.000 قدآه)

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للسيد) ممنوحة  كلها  للواحدة،)

الشرقاوي محمد أمين.

التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)

السيد الشرقاوي محمد امين،)مسي2)

وحيد.

الضبط) بكتابة  القافوني  االيداع 

 3 يوم) بالرلاط  التجاآية  باملحكمة 

فوف25)0)0)،)تحت آقم))10818.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7(15
بمثابة مقتطف وليان

56 P

STE ANZAR NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 6 زفقة ضاية عوا 

الطابق الراب  شقة آقم 16 أكدال 

الرلاط

بتاآيخ) بمقت�شى عقد عرفي حرآ 
0)0)،)تم وض  القافون) 1))سبتم25)

االسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

راصيتها كالتالي):

 STE ANZAR (: التسمية)

NETTOYAGE)ش.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد.

الهدف):)للشركة االهداف التالية:

(جمي  افواع التنظيف) التنظيف)

الصناعي) التجاآي،) االداآي،)

والخاص).

املساحات) (تهيئة  الحدائق)

الخضراء،)وآعاية النباتان).

املدة):)99)سنة.

فيما) محدد  (: الشركة) آأسمال 

الى) مقسم  دآهم،) (100.000 قدآه)

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

كلها ممنوحة للسيد افزاآ) للواحدة،)

علي.

التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)

السيد افزاآ علي،)مسي2 وحيد.

الضبط) بكتابة  القافوني  االيداع 

 3 يوم) بالرلاط  التجاآية  باملحكمة 

فوف25)0)0)،)تحت آقم)108183.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7(17
بمثابة مقتطف وليان

57 P

STE BIOSOL ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 6 زفقة ضاية عوا 

الطابق الراب  شقة آقم 16 أكدال 

الرلاط

بتاآيخ) بمقت�شى عقد عرفي حرآ 
0)0)،)تم وض  القافون) 1))سبتم25)

االسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

راصيتها كالتالي):

باموس) يسين،) بل25كة  (: الشركاء)

فوآ الدين.

الهدف):)للشركة االهداف التالية):

تركيب االلواح الشمسية.

واالغذية) الزآاعة  أفواع  جمي  

الزآاعية.

االالت) أفواع  جمي   وشراء) بي  

الزآاعية.

املدة):)99)سنة.

فيما) محدد  (: الشركة) آأسمال 

الى) مقسم  دآهم،) (100.000 قدآه)

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للواحدة،)موزعة بين املساهمين على)

الشكل التالي):

500)حصة بمبلغ) (... بل25كة يسين)

50.000)دآهم.

500)حصة) (.... باموس فوآ الدين)

بمبلغ)50.000)دآهم.

بمبلغ) حصة  (1000 (: املجوع)

100.000)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد بل25كة يسين.

الضبط) بكتابة  القافوني  االيداع 

 3 يوم) بالرلاط  التجاآية  باملحكمة 

فوف25)0)0)،)تحت آقم)108181.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7(13
بمثابة مقتطف وليان

58 P

STE NEXAGLOBE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
آأسمالها : 3.000.000 دآهم

مقرها االجتماعي : عماآة 5 شقة آقم 

30 زفقة ضاية الرومي أكدال الرلاط

التسيي2) محضر  ملداولة  ( تبعا)

 (0(0 سبتم25) (15 بتاآيخ) املنعقد 

ذات) NEXAGLOBE)ش.م.م.) لشركة)

شريك وحيد،)تقرآ ما يلي):

على) االجتماعي  الهدف  توسي  

الشكل التالي):

اللوازم،) املتجددة،) الطاقات 

الت2كيب وأعمال الصيافة.

فقل املقر االجتماعي للشركة من)
زفقة ضاية) (،30 شقة آقم) (5 عماآة)

 5 عماآة) الى  الرلاط  اكدال  الرومي 
 35 آقم) شقة  الرومي  ضاية  زفقة 

اكدال الرلاط.
من القافون) ولالتالي فالفصل) ) (

االسا�شي قد تم تغيي2ه.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (3 يوم)

.10818 
بمثابة مقتطف وليان

59 P

STE QUALI VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة
آاسمالها : 00.000).1 دآهم

مقرها االجتماعي :  )1 سوق 

النهضة حي النهضة الرلاط

العام) الجم   ملداولة  تبعا 

االستثنائي))املنعقد بتاآيخ)18)سبتم25)

0)0)،)تقرآ ما يلي):



15909 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

على) االجتماعي  الهدف  توسي  

الشكل التالي):)

مخ5زة وحلويات.

املتعلق) الشركة  النشاط  تغيي2 

ببي  السمك على الشكل التالي):

الجملة) بالجملة وفصف  التجاآة 

الخاصة بمنتجات الصيد البحري.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (3 يوم)

.108187
بمثابة مقتطف وليان

60 P

STE  ALPHA SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة

آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : مجموعة اآكان 

آقم 5 التقدم الرلاط

فسخ الشركة قبل األوان 

العام) الجم   ملداولة  تبعا 

يوليو) ((7 املنعقد بتاآيخ) ( االستثنائي)

 ALPHA(0)0)،)تقرآ الشركاء)شركة

بالرلاط) ومقرها  ش.م.م.) (،SERVICE

التقدم، (5 آقم) اآكان   مجموعة 

)ما يلي:

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء)

من تاآيخ)31)يوليو)0)0).

تعيين كمصفية الشركة السيدة)

زآهداني افيسة القاطنة بالرلاط.

اآكان) مجموعة  (: التصفية) مقر 

آقم)5)التقدم الرلاط.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (3 يوم)

.108185
بمثابة مقتطف وليان

61 P

STE  MOTAWAFIKA

شركة ذات مسؤولية محدودة

آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 6  زفقة أبو عنان 

الطابق االول  الرلاط

فسخ الشركة قبل األوان 
العام) الجم   ملداولة  تبعا 

 (7 بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

شركة) شركاء) قرآ  (،(0(0 يوليو)

MOTAWAFIKA،)ش.م.م.)ومقرها)6  

زفقة أبو عنان الطابق االول الرلاط،)

ما يلي):

فسخ الشركة قبل االوان ابتداء)

من تاآيخ)31)يوليو)0)0).

تعيين كمصفية الشركة السيدة)

لال عواطف العلمي))القاطنة بالرلاط.

زفقة ابو عنان) (6 (: مقر التصفية)

الطابق االول الرلاط.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (3 يوم)

.108186
بمثابة مقتطف وليان

62 P

 STE RLI

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 16 طبقا للعقد العرفي املؤآخ في)

القافون) وض   تم  (،(0(0 سبتم25)

املسؤولية) ذات  للشركة  االسا�شي 

املحدودة بشريك وحيد على الشكل)

التالي):

.STE RLI(:(اسم الشركة

غرض) يكمن  (: الشركة) غرض 

 الشركة في تقديم الطعام في املوق 

او النقل،)تحقيق وتسليم الوجبات.

املقر االجتماعي للشركة):)51)مكرآ)

شاآع باتريس ملومبا حسان الرلاط

الشركة) آاسمال  حدد  (: آأسمال)

وقسم) دآهم  (100.000 مبلغ) في 

لسيد) اجتماعية  حصة  (1000 الى)

القيمة االسمية) محسين الودغي2ي،)

لكل حصة)100)دآهم.

التسيي2):)تم تعيين السيد محسين)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  الودغي2ي 

محدودة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسم25  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تم االيداع القافوني للشركة لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،(0(0 فوف25) بالرلاط بتاآيخ) )

آقم)67)7 1.
مقتطف بمثابة اعالن

63 P

STE  BHAIJA AGRI
SARL AU

أكتولر) ((1 في) مؤآخ  عقد  تحت 

0)0)،)حرآت القوافين لشركة ذات)

الخصائص التالية):

.STE BHAIJA AGRI(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

بي  منتجات) (: الهدف االجتماعي)

مختلفة) وأعمال  النباتية  الصحة 

والتجاآة.

املقر االجتماعي):)دواآ اوالد امرابط)

زكوطة سيدي قاسم.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

كلها على الشكل التالي):

من) حصة  (1000 سفيان) بهيجة 

فئة)100)دآهم لكل حصة.

التسيي2):)للسيد بهيجة سفيان.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاآي لدى)

قاسم) بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت آقم)8673).

64 P

شمس الحسابات ائتامنية املحاسبة

 STE BAYTI PLUS

SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

0)0)،)بسال تم تاسيس) 1))سبتم25)

شركة ذات الخصائص التالية):

.STE BAYTI PLUS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):)البناء،)منعش)

مختلفة) أشغال  مقاول  عقاآي،)

ومقاول فجاآة.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مجزئة الى)1000)حصة من فئة)100 

دآهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

السنة املالية):)من فاتح يناير الى)31 

ديسم25 من كل سنة ماعدى السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

واد) حي  سال  (: االجتماعي) املقر 

الذهب قطاع الفتح شاآع املعاآيف)

اجدير آقم)  9)العيايدة.

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

محددة،) غي2  ملدة  بوابوكي2  ادآيس 

بالتوقي ) قافوفيا  الشركة  وتمثل 

بوابوكي2) ادآيس  لسيدين  املشت2ك 

والسيد محمد بوابوكي2.

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

االبتدائية بسال.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.3(197
االشاآة والنشر

65 P
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STE MONDDUPALMIER

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 1) ساحة أبو 

بكر الصديق الشقة آقم 8 اكدال 

الرلاط

آقم سجل تجاآي : 3)1386 الرلاط

للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)

املؤآرة) االستثنائية  العمومية 

لشركة) (،(019 أغسطس) في) ))

ش.م.م.) (MONDDUPALMIER

شريك وحيد،)ذات آأسمال)100.000 

دآهم قرآ الشركاء)ما يلي):

حصة) (500 بي ) على  املوافقة 

دآهم للحصة الواحدة،) (100 بقيمة)

بين السيد رالد حنفي لصالح السيد)

أسامة العالم.

للشركة) القافوني  الشكل  تعديل 

.SARL AU(ب(SARL(أي استبدال

املحكمة) في  القافوني  االيداع  تم 

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)06)5.
الستخراج وذكر

املسي2

66 P

 STE  LA GONDOLE PRIVE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : تجزئة مرحات 1 

آقم 8 1 تماآة

تعديالت في القافون االسا�شي
العام االستثنائي) الجم   بموجب 

للشركة) ((0(0 سبتم25) ((5 بتاآيخ)

املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

(، (LA GONDOLE PRIVE SARL

مقرها) دآهم،) (100.000 آاسمالها)

(،1 8 آقم) (1 مرحات) تجزئة  بتماآة 

قرآ ما يلي):

التي) االجتماعية  الحصص  بي  

بيبود) دفية  السيدة  حوزة  في  كافت 

00))حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

الواحدة.

لفائدة) باع  بيبودة  دفية  السيدة 

حصة) ((00 ياسين بشنتوف) السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة الواحدة.

على السيدة دفية بيبودة) االبقاء)

السيد) وتعيين  للشركة  كمسي2ة 

جديد) كمسي2  بشنتوف  ياسين 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

و13  و7) (6 وبهذا سيتغي2 الفصل)

على) للشركة  االسا�شي  القافون  من 

أساس هذا التقسيم الجديد.

تعديل القافون االسا�شي للشركة)

حسب التغيي2ات السالفة.

وقد تم االيداع القافوني باملحكمة)

اكتولر) ((0 بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم)185 .

67 P

STE FAVORIS-TECH
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BD(HASSAN(II

 PLACE DE LA PROVINCE N°( 

JERADA

 ( بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 

تقرآ تاسيس شركة) (،(0(0 أكتولر)

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

تيك) فافوغي  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

الحسن) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني ساحة العمالة آقم) ))جرادة.

اصالح) (: االجتماعي) الهدف 

تكنولوجيا) معدات  تاجر  الحاسوب 

املعلوميات،)تاجر مستلزمات مكتبية)

واملتاجرة.

في) محدد  (: االجتماعي) الراسمال 

100)دآهم) 10.000)دآهم بقيم) مبلغ)

للحصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد عصمان)

التعريف) لبطاقة  الحامل  امجد 

كمسي2) (FH53071 آقم) الوطنية 

وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

 35863 آقم) تحت  بوجدة  التجاآية 

بتاآيخ)3))اكتولر)0)0).
املسي2

68 P

 FIDICIAIRE T.Z MISSION ET

CONSEIL

 STE S.I.F. DISTRIBUTION

.SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
تاسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 STE S.I.F. (: االجتماعي) اللقب 

.DISTRIBUTION SARL

الشركاء)واملساهمون):)

ب.و.ط) السيد مصطفى صوفي،)

AA89(93  500)سهم.

ب.و.ط) السيد مباآك بواآغيون،)

JB399538  500)سهم.

املسي2ان):)مصطفى صوفي.

مباآك بواآغيون.

آاسمال):)100.000)دآهم.

التجاآي) تسيي2  (: النشاط)

البضائ  و مختلف) فقل  والصناعي،)

افواع التجاآة.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)آقم)18)حي الصناعي حي)

بوآقراق الرلاط.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(0(0

.1 7(89
للبيان

69 P

 STE MOYA DE TRANSPORT
SARL

آاسمالها : 100.000 دآهم 

مقرها االجتماعي : عماآة 86 آقم 

5 مشروع الكوآة يعقوب املنصوآ 

الرلاط

السجل التجاآي آقم : 86061 

الرلاط

قفل تصفية الشركة
االستثنائي) العام  للجم   تبعا 

0)0))وبعد) املنعقد بتاآيخ) ))يوفيو)

قرآ) املصفي  تقرير  الى  االستماع 

الشركاء)ما يلي):

التصفية) قفل  عن  االعالن 

 STE MOYA DE لشركة) والنهائي 

. TRANSPORT SARL

حسابات) على  الشركاء) موافقة 

التصفية.

ت25ئة املصفي.

بين) الخساآة  توزي  صافي  اعالن 

الشركاء.

من) الشركة  على  التشطيب 

السجل التجاآي.

وقد تم االيداع القافوني باملحكمة)

التجاآية بالرلاط تحت آقم))3)108 

في) )فوف25)0)0).

70 P

STE LABNORD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

املهاية بتاآيخ)7)اكتولر)0)0)،)تم وع)

والتي) للشركة،) االساسية  القوافين 

تحمل الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 STE LABNORD (: اسمها)

.TRAVAUX
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هدفها):)مقاول أعمال مختلفة.

أعمال الت2كيب الكهرلائي.

العامة) االعمال  بكافة  القيام 

ولناء) الطرق  وراصة  والخاصة 

االنشائية) واالعمال  االساسات 

والدهان والسباكة والتدفئة ومحطة)

الكهرلاء)والكهرلاء)والنجاآة.

مقاولة لجمي  االعمال العامة او)

الخاصة،)وكذلك انشاء)جمي  املباني)

واملصان  او االعمال االررى وكذلك)

جمي  أعمال الحفر والهندسة املدفية)

الصحي) والصرف  املياه  وامدادات 

وعمليات الرصف.

التجاآة العامة.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

الصناعية،) املالية،) التجاآية،)

ترتبط) التي  العقاآية  وغي2  العقاآية 

مباشرة) غي2  او  مباشرة  بصفة 

بكل) أو  أعاله  املذكوآة  باالهداف 

هدف آرر مشابه أو مرتبط،)أو قابل)

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أي)

شكل من االشكال.

محل تجاآي الكائن بحي) (: مقرها)

الخيام املهاية مكناس.

يوم) من  تبتدأ  سنة  (99 (: أمدها)

التاسيس.

دآهم) (100.000 (: آأسمالها)

بقيمة) حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)دآهم للواحدة،)منحت جميعها)

للسيد عبد السالم لبيض.

غي2) وملدة  الشركة  يدير  (: اداآته)

محددة للسيد عبد السالم لبيض.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسم25)

من كل سنة.

:)يقتط  من االآلاح) توزي  االآلاح)

االحتياط) اجل  من  (% (5 الصافية)

الباقي من االآلاح الصافية) القافوني.)

حسب) املشاآكين  على  توزع 

الحصص.)باستثناء)املبالغ املحتفظة)

املخصصة) أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قراآات الشركاء.

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

اكتولر) ((( يوم) بمكناس  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)01 3.

 51089 (: آقم) التجاآي  السجل 

بتاآيخ))))اكتولر)0)0).

71 P

STE AS AMALOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

تاسيس شركة 
مؤآخ) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

0)0)،)تم تحرير) 6)أكتولر) بتماآة في)

 STE AS لشركة) االسا�شي  القافون 

AMALOU،)بيافاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

.STE AS AMALOU(:(التسمية

االجهزة) بي   (: االجتماعي) الهدف 

واملعدات املكتبية واملعلوماتية.

املكتبية) ( بي  اللوازم االستهالكية)

واملعلوماتية.

اعداد وتركيب شبكات الحاسوب.

افظمة السمعية)) ( اعداد وتركيب)

البصرية والصوت.

الشبكات) وصيافة  ردمات 

واالفظمة السمعية البصرية والرصد)

عن بعد.

زفقة) تماآة  (: االجتماعي) املقر 

1،)شقة آقم) ،) القاهرة،)كوماتراف)

الطابق الثاني آقم)136.

املدة):)99)سنة من تاآيخ التسجيل)

في السجل التجاآي.

دآهم) (100.000 (: آأسمال) مبلغ 

 1000 تم دفعه كله فقدا وقسم الى)

فصيب بقيمة)100)دآهم لكل فصيب)

تم اكتتابها من طرف الشريك الوحيد))

قاطن بتماآة،) السيد البشي2 اغفي2،)

آقم) 5 )حي املسي2ة)1.

البشي2) السيد  عين  (: التسيي2)

قاطن) الجنسية،) مغربي  اغفي2،)

(،1 املسي2ة) حي  آقم) 5 ) بتماآة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  حامل 

آقم)A80(06)مسي2 للشركة ملدة غي2)

محدودة.

 131155 (: التجاآي) السجل 

املحكمة االبتدائية بتماآة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25) (3 بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم) 7) .

72 P

 STE COMPLEXE

 TOURISTIQUE

AZZAITOUNE

SARL
على) ((0(0 أبريل) (13 يوم) تم 

الساعة العاشرة صباحا الجم  العام)

 COMPLEXE لشركة) االستثنائي 

 TOURISTIQUE AZZAITOUNE

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

ومقرها) دآهم  (100.000 آأسمالها)

(،(7 آقم) (1 االجتماعي حي عواطف)

(: يلي) ما  تم  حيث  السراغنة  قلعة 

زيادة آأسمال من)100.000)دآهم الى)

600.000)دآهم فقدا.

الوقود) تاجر  نشاط  تغيي2 

بالتقسيط الى نشاط محطة ردمة)

نشاط) اضافة  السياآات،) ملركبات 

اضافة نشاط املطعم بسعر) مقهى،)

تابت.

العنوان) من  املسجل  املقر  فقل 

القديم الى العنوان الجديد على):)كلم)

6)طريق القلعة بني مالل،)دواآ أوالد)

الكرن،)لوفاسدة قلعة السراغنة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

 9 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)9 )/0)0).

السجل التجاآي آقم):)3019.

73 P

STE SICOSMAR
SARL AU

على) ((0(0 سبتم25) ((3 يوم) تم 

الساعة العاشرة صباحا الجم  العام)

االستثنائي لشركة)SICOMAR)شركة)

آأسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

100.00)دآهم ومقرها االجتماعي دواآ)

جماعة اوالد رلوف،) أوالد رلخال،)

قلعة السراغنة حيث تم ما يلي):

زيادة آأسمال من)100.000)دآهم)

الى)000.000.))دآهم فقدا.

العنوان) من  املسجل  املقر  فقل 

(: على) الجديد  العنوان  الى  القديم 

الطابق) (،6(1 آقم) الزيتون  تجزئة 

االول،)العطاوية،)قلعة السراغنة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

 5 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم) ))/0)0).

السجل التجاآي آقم):)1681.

74 P

 STE VOLTEK ENERGY

MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
 (0(0 أغسطس) ((8 بتاآيخ) تم 

ذات) لشركة  منظم  قافون  وض  

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية):

 STE VOLTEK (: التسمية)

ENERGY MAROC SARL AU

الهدف):)تاجر االالت الزآاعية.

للطاقة) لوحات  أو  معدات  تاجر 

الشمسية أو الرياح.

االستي2اد) وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.

تساوت) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

قلعة) العطاوية  (100 آقم) ثالثا 

السراغنة.

سنة تبتدئ من تاآيخ) (99 (: املدة)

8))أغسطس)0)0).
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 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم مقسم على)1000)سهم من فئة))

100)دآهم موزع كاالتي):

السيد يونس زولي2)1000)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

السيد) طرف  من  تسي2  (: االداآة)

يونس زولي2.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

 8 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)  )/0)0).

السجل التجاآي آقم):)195 .

76 P

 STE MR EMBEDDED
SARL AU

CAPITAL : 10.000 dhs

 SIEGE(SOCIAL : LOT(DAR

LARBAINE(N°27 TEMARA

بمقت�شى عقد عرفي حرآ بتماآة)

وض ) تم  ((019 فوف25) ((5 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  االسا�شي  القافون 

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

راصيتها كالتالي):

الشركاء):)السيد آاشد مراد.

 MR EMBEDDED (: التسمية)

.SARL AU

هندسة) شركة  (: ( الهدف)

النظم) تصميم  في  متخصصة 

املدمجة.

املقر االجتماعي):)تجزئة داآ الآبعين)
آقم)7))تماآة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.
في) محدد  (: الشركة) آأسمال 

10.000)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد آاشد مراد.

بالسجل) القافوني  االيداع  تم 
الجهوي) املركز  لدى  التجاآي 
زموآ) سال  الرلاط،) لجهة  لالستثماآ 
 17 بتاآيخ) (1(9557 زعي2 تحت آقم)

ف25اير)0)0).

76 P

STE AYAM TEC
SARL AU

آأسمالها : 100.000 دآهم

تجزئة سعيد) (: مقرها االجتماعي)

آقم))130)طريق القنيطرة سال

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

0)0)،))تم تكوين) 18)سبتم25) بتاآيخ)

قافون اسا�شي لشركة ذات املسؤولية)

رصائصها)) واحد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):

.STE AYAM TEC((:(التسمية

صيافة واصالح اجهزة) ( (: ( الهدف)

الكمبيوتر واملكاتب واالتصاالت.

(كمبيوتر،) مكتبية) االت  بائ  

مستلزمات) معدات سمعية بصرية،)

طباعة) منتجات  مكتب،) مستهلكة،)

أثاث املكاتب).

طباعة آقمية واضافية.

استي2اد وتصدير.

 130 آقم) سعيد  تجزئة  (: مقرها)

طريق القنيطرة سال.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاآي.

 100.000 (: االجتماعي) آأسمال 

50)حصة قيمة كل) دآهم مقسم الى)

واحدة)000))دآهم موزعة كالتالي)):

(... العلوي) محمد  سيدي  السيد 

50)حصة.

الشريك) تعيين  تم  (: التسيي2)

الوحيد.
العلوي) محمد  سيدي  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

آقم)AB 3939)كمسي2 وحيد للشركة)

وملدة غي2 محدودة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

كتابة) لدى  القافوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

سجل) (،(0(0 أكتولر) (19 بتاآيخ)

تجاآي آقم)155)3.
مقتطف وليان النشر

77 P

SOFIGAS

شركة ذات مسؤولية محدودة

مكتب املحاسبة واالستشاآة القافوفية

اقامة جنان عالل شاآع طاآق بن زياد تماآة)
آقم)38

 STE ALOE KASMI
SARL AU

شركة ألوي قاسمي 
ش. م.م.ش.و

آأسمالها : 100.000 دآهم

السجل التجاآي آقم : 301 13 

املحكمة التجاآية الرلاط

غي2) العام  الجم   بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) (16 بتاآيخ) العادي 
ألوي) لشركة  الوحيد  الشريك  قرآ 

التعديالت) ش.م.م.ش.و  قاسمي،)

التالية):

تحويل املقر االجتماعي من آقم)15 

أكدال الرلاط) شاآع االبطال آقم) )

 1 تجزئة عين الحياة) (50( الى الرقم)

الصخي2ات.

تعديل القافون االسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (5 بتاآيخ)

.108(80
عن النسخة والنص سوفيكاس

78 P

STE BRIDGE IMPORTS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بناء)على عقد عرفي أعلن القافون)

االسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات امليزات التالية):

 BRIDGE IMPORTS (: االسم)

مسؤولية) ذات  شركة  (، (SARL

محدودة.

وتركيب) تصني   (: املوضوع)

املصاعد.

واالصالح) والصيافة  تركيب 

للمصاعد توفي2 ردمات.

وتصدير) واستي2اد  ولي   شراء)

معدات صيافة املصاعد.

هبة) مشروع  (: االجتماعي) املقر 

عماآة)))شقة آقم)51)تامسنا.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الرأسمال):)100.000)دآهم مكون)

من)1000)حصة قيمة كل واحدة منها)

100)دآهم.

تسيي2 الشركة واداآتها) (: التسيي2)

تحت تصرف السيد سيف الدين بياع)

للقافون) طبقا  آيم عسلية  والسيدة 

االسا�شي للشركة م  السلطة الكاملة)

وذلك ملدة غي2 محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسم25.

باملحكمة) القافوني  االيداع  افجز 

فوف25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

آقم) التجاآي  السجل  تحت  (،(0(0

.131193

79 P

STE MADAEF
شركة مساهمة

آأسمالها : 8.600 11.033.7 دآهم

 CDG مقرها االجتماعي : اقامة

ساحة موالي الحسن الرلاط

السجل التجاآي آقم : 9655  

الرلاط

الزيادة في الرأسمال الشركة
الغي2) الجمعية  محضر  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 يوليو) (10 العادية بتاآيخ)

ما يلي):

االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

لرفعه) دآهم  (3.(88.000 قدآه) بما 

الى) دآهم  (7.7 5.7 8.600 من)

باصداآ) دآهم  (11.033.7 8.600

سهم جديد من قيمة) (3(.880.000

100)دآهم للواحد.

صادق املجلس االداآي بتاآيخ)19 

الزيادة) هذه  على  ((0(0 أغسطس)

 6 وتحقق من افجازها م  تغيي2 البند)

من قافون الشركة.
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بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) باملحكمةالتجاآية  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) بتاآيخ) )

.5105

80 P

STE SDJM
SARL AU

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها  االجتماعي : آقم 57) زفقة 

الطوقان حي كريمة سال

بمقت�شى الجم  العام التأسي�شي)

(،(0(0 سبتم25) (10 بتاآيخ) مؤآخ 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد باملميزات)

التالية):

 SDJM شركة) (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

ذات) شركة  (: القافوني) الوض  

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف):)االشغال املختلفة والبناء،)

التجاآة،)االستي2اد والتصدير.
57))زفقة) املقر االجتماعي):)الرقم)

الطوقان حي كريمة سال.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاآيخ تأسيسها.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (1000 على) مقسمة  دآهم 

موزعة) دآهم للواحدة،) (100 بقيمة)

على الشكل التالي):

(.... ادآي�شي) جناتي  جواد  السيد 

1000)حصة.

املجموع)..........)1000)حصة.

اسندت مهمة التسيي2) (: التسيي2)

ادآي�شي،) جناتي  جواد  السيد  الى 

لشركة) محدودة،) غي2  ملدة  كمسي2 

.SDJM

االسا�شي) القافوني  الوض   تم 

للشركة حسب الفصل)96-05.

للشركة) القافوني  االيداع  تم 

باملركز الجهوي لالستثماآ بالرلاط في)

))فوف25)0)0)،)تحت آقم)6 )35.

81 P

 STE NIRMANDI
SARL AU

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
االستثنائي بتاآيخ تم االتفاق على ما)

يلي):
السيد) طلب  على  املوافقة  تمت 
حصة) (10.000 ببي ) قدآي  ابراهيم 
بثمن) فنان،) ابراهيم  السيد  لفائدة 

100)دآهم للسهم الواحد.
تمت املوافقة على طلب السيدة)
حصة) (10.000 ببي ) عريب  امال 
بثمن) فنان،) ابراهيم  السيد  لفائدة 

100)دآهم للسهم الواحد.
بعد املناقشة وافق الجم  العام)

على بي  االسهم.
للحصص) الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):
 (0.000 (... ابراهيم فنان) السيد 

حصة....)من فئة)100)دآهم.
من) حصة  ((0.000 (... ( املجموع)

فئة)100)دآهم.
بي  االسهم تصبح) فتيجة عملية 
شركة) (: للشركة) القافوفية  الصفة 
ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤول)

واحد.
تعديل الفصل)1. 7. 8)من القافون)

االسا�شي للشركة.
باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 
أكتولر) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)108330.
آقم السجل التجاآي):)997)13.

82 P

STE MAROC CLEAR
شركة مجهولة االسم

تعيين أعضاء مجلس االداآة
أشخاص طبيعيين

العادي) الجم   ملداوالت  وفقا 
مجهولة) شركة  ماآوكلي2،) لشركة 
 100.000.000 آأسمال) ذات  االسم 
االجتماعي) ومقرها  دآهم 
(،18 الجديدة) طريق  بالداآالبيضاء،)
(،(0(0 يوفيو) ((5 بتاآيخ) مجم  اليا،)

تقرآ ما يلي):

الصنهاجي،) طاآق  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
زفقة) (6 واملقيم ب) (BE60 519 آقم)
الرلاط) السوي�شي  اكديرة،) مصطفى 
بالداآالبيضاء) لبوآصة  كممثل 

عوضا عن السيد كريم حجي.
العصامي،) يونس  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
باقامة) واملقيم  (AB131(9( آقم)
II،)اكدال) احسن داآ،)شاآع الحسن)
كممثل لبنك املغرب عوضا) الرلاط،)

عن السيد عبد االله العوفاني.
بكتابة) القافوني  االيداع  تم  وقد 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
سبتم25) (10 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

0)0)،)تحت آقم)1 197.
83 P

 STE KENJAM
SARL AU

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) قد  بالرلاط  ((0(0 أكتولر) (19
وض  القافون االسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):
.KENJAM SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافية) الصفة 
املسؤولية املحدودة بمساهم الواحد.
تسيي2) (: االجتماعي) الهدف 

واستغالل محطة بنزين.
  (00.000 (: الشركة) آأسمال 
حصة من) ((000 الى) دآهم مقسمة 

فئة)100)دآهم للحصة الواحدة.
(... السيد العابدي عبد الرحمان)

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

السجل التجاآي.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
الغوازي،) VIIمزاآع  ماآي) (: املقر)

واد الشراط،)الصخي2ات.
عبد) العابدي  السيد  (: املسي2)

الرحمان.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

130993)باملحكمة االبتدائية بتماآة.

84 P

شركة أديفي مغوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال : 300.000 دآهم

مقرها االجتماعي : اقامة ياسمين 

الطابق السادس، بلوك ب 1، آقم 

1 ، ك إ اكادير

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
قرآ) (،(0(0 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

شركاء)شركة أديفي مغوك ما يلي):

االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

دآهم) (300.000 بقيمة) للشركة 

دآهم الى) (300.000 لينتقل من مبلغ)

مبلغ)600.000)دآهم فقدا.

الحصص) (6 البندين) تعديل 
آأسمال من القافون) اإلجتماعية و7)

االسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

باكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (9 بتاآيخ)

.96997

85 P

STE JRH CONSULTING

 STE SN SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة بالرلاط تحمل)

أكتولر) ((0 بتاآيخ) التالية  الصفات 

.(0(0

 SN (: االجتماعي) اللقب 

.SOLUTIONS SARL AU

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 

هدف ايضا في املغرب كما في الخاآج):

(م25مج،) املعلومات) تكنولوجيا 

محلل،)مصمم).
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املعامالت) جمي   عام،) وبشكل 

املالية التجاآية أو الصناعية أو املالية)

مباشر) بشكل  املتعلقة  العقاآية  أو 

أو) الشركة  بموضوع  مباشر  غي2  أو 
لصالح مصالحها،)بما في ذلك التعاون)

بجمي  أشكاله م  جمي  العمليات أو)

الشركات أو الشركات التي لديها كائن)

مماثل أو ملحق.
آأسمال):)100.000)دآهم مقسمة)

100)دآهم) 1000)حصة من فئة) الى)

للحصة.

سفيان فاصري)....)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15)شاآع االبطال)

شقة آقم) )اكدال الرلاط.

التسيي2):)سفيان فاصري.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط.
آقم التسجيل بالسجل التجاآي):)

.1 7317

86 P

STE VR FILMS

SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

3))يوفيو)0)0))،)تقرآ تاسيس شركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (VR FILMS

رصائصها) وحيد  بشريك  محدودة 

كالتالي):

والتي تحمل الخصائص التالية):

االفتاج) (: االجتماعي) الهدف 

الواق ) أفالم  افتاج  السينمائي،)

االفت2ا�شي ثالثية االبعاد.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مقسمة الى)1000)حصة من فئة)100 

دآهم للحصة الواحدة الشكل التالي):

 1000 (... كريم) العمري  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)آقم)16)زفقة واد)

تانسيفت العماآة)18)اكدال الرلاط.

املسي2):)السيد العمري كريم.

(: التجاآي) السجل  التقييد  آقم 

.1 7( 9

87 P

SOCIETE M.A BATIMENT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

تأسيس شركة
في مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

0)0))تقرآ تأسيس شركة))  ))يوليو)

شركة) (SOCIETE M.A BATIMENT

محدودة رصائصها) مسؤولية  ذات 

الخصائص) تحمل  والتي  كالتالي 

التالية):

أشغال البناء) (: الهدف االجتماعي)

وأشغال مختلفة.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

على) الواحدة  للحصة  دآهم  (100

الشكل التالي):

السيد محمد املعاطة)500)حصة.

السيد مسقط عزيز)500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)دواآ والد العيا�شي)

عموآ سال.

املسي2):)السيد محمد املعاطة.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.3( 93

88 P

KITCHEN UNIVERS

AVIS DE CESSION DE PARTS

بي  الحصص االجتماعية

العادي) الغي2  العام  الجم   قرآ 

 KITCHEN UNIVERS لشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

(: مقرها) دآهم  (100.000 آأسمالها)

آقم) (1 شاآع الزآقطوني الطابق) (55

1)حي املستشفيات املسجلة بالسجل)

التجاآي آقم)55077 )املنعقد بتاآيخ)

الساعة) على  ((0(0 سبتم25) ((3

العاشرة ما يلي):

جديد) شريك  على ضم  املوافقة 

الحامل) املكي  السالم  عبد  السيد 

.BM3187((للبطاقة الوطنية آقم

 666 املصادقة واملوافقة على بي )

حصة اجتماعية للشركة كما يلي):

مزواآة) بن  محمد  السيد  بي  

333)حصة اجتماعية لفائدة السيد)

رالد) السيد  ولي   أمزيل  ابراهيم 

83))حصة اجتماعية لفائدة) آيان لـ)

حصة) (50 و) أمزيل  ابراهيم  السيد 

لفائدة عبد السالم املكي.

وتبعا للقراآات السابقة لذلك تم)

القافون) من  (7 و) (6 الفصلين) تغيي2 

األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

يوم (75(769 آقم) تحت   البيضاء)

 )فوفم25)0)0).
بمقت�شى مقتطف وليان

املسي2

89 P

 MATAHINE BAB EL

MANSOUR SA
آف  آأسمال الشركة

العادي) الغي2  العام  الجم   قرآ 

 MATAHINE BAB EL لشركة)

مساهمة) شركة  (MANSOUR SA
مقرها) دآهم  (1.000.000 آأسمالها)

املنطقة الصناعية) (378 (: االجتماعي)

بالسجل) مسجلة  مكناس  مجاط 

  0531 آقم) بمكناس  التجاآي 

 (0(0 أغسطس) ((7 بتاآيخ) املنعقد 

ما يلي):
بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف  

بمقاصة) وذلك  دآهم  ( .000.000

م  ديون سائلة ومستحقة مسجلة)

ليصل) للشركاء) الجاآي  بالحساب 
آأسمال الشركة)5.000.000)دآهم.

املال) آأس  آف   اكتتاب  معاينة 

 ALJIA INVEST (: من طرف الشركاء)

GROMIC .ALJIA CAPITAL)والتأكد)

املال) آأس  آف   عملية  اكتمال  من 

وذلك تعبا لوقف الحساب املعد من)

من) واملعتمد  اإلداآة  مجلس  طرف 

طرف مدقق الحسابات.

6  تبعا ملا سبق تعديل الفصلين)

و)7)من النظام األسا�شي.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمكناس)

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

.355 
بمثابة مقتطف وليان

مجلس اإلداآة

90 P

COIN DE QUINCAILLERIE
استقالة مسي2

العادي) الغي2  العام  الجم   قرآ 

 COIN DE QUINCAILLERIE(لشركة

آأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

(: االجتماعي) مقرها  دآهم  (100.000
لحسن) زفقة  (A151 البيضاء) بالداآ 
التجاآي) بالسجل  مسجلة  ويدآ 

بمكناس آقم)5101 3)املنعقد بتاآيخ)

30)سبتم25)0)0))ما يلي):
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بعد التبليغ باستقالة السيد طاآق)
عبد هللا من مهامه كمسي2 للشركة،)
قبول هذه االستقالة بتاآيخ)30)سبتم25)

0)0))وذلك بت25ئة ذمته.
تأكيد تسيي2 الشركة افطالقا من)
هذا التاآيخ من طرف املسي2 الوحيد)

السيد طاآق محمد.
تبعا ملا سبق تعديل الفصل) 1)من)

النظام األسا�شي.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ))))أكتولر)0)0))تحت)

آقم)6))751.
بمثابة مقتطف وليان

املسي2

91 P

CHERLES JOUFFRE MAROC
SARL

EX SCENE D’INTERIEUR
استقالة مسي2

بمقت�شى الجم  العام الغي2 العادي)
أكتولر) (13 بالرلاط يوم) انعقد  الذي 
0)0))تمت املصادقة على القراآ التالي):

قبول استقالة السيد محمد شفيق)
القباج من املنصب الذي كان يشغله)
كمسي2 للشركة واملطالبة بتشطيبه من)

السجل التجاآي.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  سيتم 
السجل) آقم  تحت  بالرلاط  التجاآية 

التجاآي)9 300.
للخالصة واالشهاآ

92 P

AKWA AFRICA
S.A

شركة مساهمة 
آأسمالها 1.000.000 دآهم

مقرها االجتماعي : عماآة تافراوتي كلم 
7,5 طريق الرلاط (عين السب ) الداآ 

البيضاء
السجل التجاآي آقم 307979
تعيين أعضاء مجلس اإلداآة

 (1 بتاآيخ) العادي  العام  الجم  
ماي)0)0))قرآ تجديد ملدة)3)سنوات)

افتداب املتصرفين وهم):

السيدة سناء)مداح.

السيد يوسف عراقي حسيني.

السيد مجيد اليعقوبي.

السيد محمد آمسيس عروب.

السيد رالد شدادي.

السيد محمد حسن بنصالح.

السيد زهي2 محمد كريم بنسعيد.

السيد هشام بلمراح.

شركة)AKWA GROUP SA)ممثلة)

بالسيد علي وكريم.

 AFRIQUIA GAZ SA شركة)

ممثلة بالسيد محمد آشيد ادآي�شي)

قيطوني.

 AFRIQUIA MAROCAINE(شركة

 DE DISTRIBUTION DE

»CARBURANTS »AFRIQUIA SMDC 

ممثلة بالسيد عادل الزيادي.

 مجلس اإلداآة بتاآيخ)1))ماي)0)0)

حسيني) عراقي  يوسف  السيد  أكد 

اإلداآة) مجلس  كرئيس  بمهامه 

والسيد مجيد اليعقوبي بمهام كمدير)

عام.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

0)0))تحت) 7))أكتولر) البيضاء)يوم)
آقم)))7518.

من أجل اإليجاز والبيان

93 P

CABINET FOSSECAVE
S.A

وسيط التأمين منظم بالقافون 

17.99 املتعلق بقافون التأمينات

شركة مساهمة 
آأسمالها 1.500.000 دآهم

املقر االجتماعي : 55)-53) شاآع 

املسي2ة الخضراء الداآ البيضاء

السجل التجاآي آقم 89 ) 

تعيين متصرفين
بتاآيخ) العادية  العامة  الجمعية 

30)يوفيو)0)0))علمت بافتهاء)افتداب)

تعيين) وقرآت  املتصرفين  جمي  

6)سنوات وهم) بمهام متصرفين ملدة)

ابتية أسماؤهم):

السيد محمد اوزال.

السيد عبد الجليل الشرايبي.

السيد رالد اوزال.

السيدة فاطمة الزهراء)اوزال.

يوفيو)) (30 بتاآيخ) اإلداآة  مجلس 

0)0))قد أكد السيد محمد اوزال في)

مهامه كرئيس مجلس اإلداآة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)1)7518.
من أجل اإليجاز والبيان
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 GREEN OF AFRICA

INVESTMENT
S.A

شركة مساهمة 
آأسمالها 10.00.000 دآهم

 املقر االجتماعي : عماآة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الرلاط (عين السب ) 

الداآ البيضاء

السجل التجاآي آقم 69 389

تجديد مدة افتداب متصرفين
بتاآيخ) العادية  العامة  الجمعية 

تجديد) قرآت  ((0(0 يوفيو) (30

سنوات) (6 ملدة) املتصرفين  افتداب 

وهم ابتية أسماؤهم):

السيد أحمد فقوش.

ادآي�شي) آشيد  محمد  السيد 

قيطوني.

السيد جميل سقوط.

ش.م) (FINANCECOM شركة)

ممثلة بالسيدة إلهام سالمة.

ش.م) (AKWA GROUP شركة)

ممثلة بالسيد علي وكريم.

يوفيو)) (30 بتاآيخ) اإلداآة  مجلس 

سنوات) ملدة) ) تجديد  قرآ  ((0(0

السيد) العام  املدير  الرئيس  افتداب 

أحمد فقوش.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 5 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

فوفم25)0)0))تحت آقم)753010.
من أجل اإليجاز والبيان
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 SOCIETE MAROCAINE

 D’HOTELLERIE

»ECONOMIQUE «SMHE

S.A

شركة مساهمة بمجلس إداآة 

جماعية ومجلس آقابة

آأسمالها 119.000.000 دآهم

املقر االجتماعي : تجزئة التوفيق 

إقامة زينيث الطابق   (سيدي 

معروف) الداآ البيضاء

السجل التجاآي آقم 3)1 0)

تغيي2ات في مجلس الرقابة ومجلس 
اإلداآة الجماعية

يوفيو) (( بتاآيخ) الرقابة  مجلس 

 SOFIA(0)0))علم باستقالة السيدة

والسيد) (LOPEZ BENHAMIDA

 JERÔME JOSEPH COUBARD

كأعضاء)بمجلس اإلداآة الجماعية.

يوليو) (6 بتاآيخ) الرقابة  مجلس 

0)0))قد):

يوسف) السيد  باستقالة  علم 

بمجلس) كعضو  مهامه  من  الراقي 

الرقابة.

 SOFIA السيدة) ارتياآ  قرآ 

كعضوة) (LOPEZ BENHAMIDA

جديدة بمجلس الرقابة.

يوسف) السيد  تعيين  أيضا  قرآ 

الراقي كعضو جديد بمجلس اإلداآة)

السيد) تعيين  وإعادة  الجماعية 

 JERÔME JOSEPH COUBARD

كعضو بمجلس اإلداآة الجماعية.

تعيين السيد يوسف الراقي آئيس)

مجلس اإلداآة الجماعية.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاآيخ)6)أكتولر)0)0))تحت)

آقم)))86 7.
من أجل اإليجاز والبيان
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GHALIASOFT

ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وشريك وحيد

آأسمالها 100.000 دآهم

 مقرها االجتماعي : العماآة   الشقة 5)

زفقة الداآ البيضاء حسان الرلاط

تأسيس شركة

فــي) محــرآ  عرفــي  عقــد  بموجــب 

 (0(0 أغســطس) بتاآيــخ) )) الرلــاط 

املســؤولية) ذات  شــركة  تأســيس  تــم 

 املحدودة وشريك وحيد ذات املميزات

التالية):

 GHALIASOFT :)شركة) التسمية)

ش.م.م ش.و.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

أجهزة) وتطوير  برمجة  (: الهدف)

املعلوميات.

املقر االجتماعي):)العماآة) )الشقة)

5))زفقة الداآ البيضاء)حسان الرلاط.

 100.000 (: االجتماعي) املال  آأس 

1000)حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

100)دآهم للحصة الواحدة مدفوعة)

بالكامل واملخصصة للشريك الوحيد.

السيد زهي2ي سليم)1000)حصة.

تم تعيين السيد زهي2ي) (: التسيي2)

سليم كمسي2 وحيد للشركة لفت2ة غي2)

محدودة.

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر ديسم25 من كل سنة.

وتم اإليداع القافوني لهذا املحضر)

بكتابة الضبط لدى هيئة باملحكمة)

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)1))5.
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YAHVOICE

ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وشريك وحيد

آأسمالها 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : عماآة   الشقة 

آقم 5) زفقة الداآ البيضاء الطابق 

األول حسان الرلاط

تأسيس شركة
فــي) محــرآ  عرفــي  عقــد  بموجــب 

 (0(0 أغســطس) بتاآيــخ) )) الرلــاط 

املســؤولية) ذات  شــركة  تأســيس  تــم 

 املحدودة وشريك وحيد ذات املميزات

التالية):

 YAHVOICE شركة) (: التسمية)

ش.م.م ش.و.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف):)

التجاآة في أجهزة املعلوميات.

تطوير أجهزة املعلوميات.

الشقة) عماآة) ) (: املقر االجتماعي)

الطابق) زفقة الداآ البيضاء) ((5 آقم)

األول حسان الرلاط.

 100.000 (: االجتماعي) املال  آأس 

1000)حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

100)دآهم للحصة الواحدة مدفوعة)

بالكامل):

السيدة هكو هند)1000)حصة.

تم تعيين السيدة هكو) (: التسيي2)

هند كمسي2ة وحيدة للشركة لفت2ة غي2)

محدودة.

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر ديسم25 من كل سنة.

وتم اإليداع القافوني لهذا املحضر)

بكتابة الضبط لدى هيئة باملحكمة)

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)5))5.
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GESM

ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وشريك وحيد

آأسمالها 100.000 دآهم

 مقرها االجتماعي : عماآة 30 الشقة 8

شاآع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرلاط

تأسيس شركة
فــي) محــرآ  عرفــي  عقــد  بموجــب 

تــم) ((0(0 أكتولــر) (8 بتاآيــخ) الرلــاط 

املســؤولية) ذات  شــركة  تأســيس 

 املحدودة وشريك وحيد ذات املميزات

التالية):

ش.م.م) (GESM شركة) (: التسمية)

ش.و.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

أوتحويل) إلفتاج  مصن   (: الهدف)

الطاقة الكهرلائية.

 املقر االجتماعي): عماآة 30 الشقة 8

حسان  لوكيلي  احمد  موالي  شاآع 

الرلاط.

 100.000 (: االجتماعي) املال  آأس 

1000)حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

100)دآهم للحصة الواحدة مدفوعة)

بالكامل واملخصصة للشريك الوحيد.

 1000 بيت2مان) ألكسندآ  السيد 

حصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد ألكسندآ)

بيت2مان كمسي2 وحيد للشركة لفت2ة غي2)

محدودة.

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر ديسم25 من كل سنة.

وتم اإليداع القافوني لهذا املحضر)

بكتابة الضبط لدى هيئة باملحكمة)

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)30)5.
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 STE ZAROILI COMPTABILITE

 CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAHYAN 10 ANGLE RUE DE FES ET RUE

INBOU EL KHATIB

الهاتف):)8.05.35).05.35

comptable-zaroili@hotmail.fr

من مسي2 شركة

STE HEM CHEKA

شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها االجتماعي : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : وادي بنون دواآ 

الشكة الجماعة القروية مرزوقة 

تازة

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

القافون) وض   تم  ((0(0 سبتم25) (9

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص التالية):

 STE HEM CHEKA (: التسمية)

شركة محدودة املسؤولية.

الهدف):

أشغال مختلفة.

بناء)وصيافة الطرق.

مقل  الحجر.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

موزعة) دآهم  (100.000 في) الشركة 

إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)دآهم للفرد):

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاآيخ تأسيسها.

اجراوي) حميد  عين  (: التسيي2)

كل) تخويله  م   للشركة  مسي2ا 

الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

املقر االجتماعي): وادي بنون دواآ 

مرزوقة  القروية  الجماعة  الشكة 

تازة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

 القافوني لدى كتابة الضبط للمحكمة

االبتدائية بتازة يوم)7))أكتولر)0)0) 

تحت آقم)91 .
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SOCIETE GAMA FOR SAY
SARL

املؤآخ) العام  الجم   بمقت�شى 
قرآ) ((0(0 أغسطس) (31 بتاآيخ)

 SOCIETE GAMA شركة) شركاء)

آقم) تحت  املسجلة  (FOR SAY

89)131)باملحكمة التجاآية بالرلاط)

التعديالت التالية):

بي  الحصص):

لـ) املالكة  الستاني  السيدة جهان 

حصة للسيد) (333 حصة تبي ) (500

محمد غريب وتبي )167)حصة للسيد)

أمين بوجيدة.

لـ) املالك  الستاني  ياسين  السيد 

حصة للسيد) (166 حصة يبي ) (500

أمين بوجيدة.

تغيي2 النشاط التجاآي):)من تقديم)

الدعم) ودآوس  التدآيب  ردمات 

والتعزيز) الدعم  دوآات  تقديم  إلى 

االبتدائي) التعليم  مواد  جمي   في 

للتحضي2) وكذلك  والعالي  والثافوي 

لالمتحان في مواد التكوين املنهي.

تسمية مسي2ي الشركة):)بمقت�شى)

الشركة) شركاء) قرآ  العام  الجم  

تعيين كل من السيد ياسين الستاني)

مسي2ين) بوجيدة  أمين  والسيد 

للشركة.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

بتاآيخ بالرلاط  التجاآية   باملحكمة 

13)أكتولر)0)0))تحت آقم)88  .
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 STE TIGUERT BAIE

D’AGADIR
SARL

افحالل مسبق وتصفية للشركة
 تبعا ملحضر الجم  العام االستثنائي

أكتولر) (16 بتاآيخ) بأكادير  املؤآخ 

تيكرت) لشركة  الشركاء) قرآ  ((0(0
يساوي) آأسمال  ذات  (ش.م.م)) باي)
100.000)دآهم مقرها):)آقم) )بلوك)

))الطابق الثاني زفقة البكاي أكادير.

قرآ املجلس):

افحالل مسبق وتصفية الشركة.

للشركة) مصفي  بصفة  تعيين 

السيد الحسين افباآك.

بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكوآ أعاله.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

 لدى املحكمة التجاآية بأكادير بتاآيخ

9)فوفم25)0)0))تحت آقم)96999.
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STE PARADIE D’IMSOUANE
SARL

افحالل مسبق وتصفية للشركة
 تبعا ملحضر الجم  العام االستثنائي

أكتولر) (16 بتاآيخ) بأكادير  املؤآخ 

باآادي) لشركة  الشركاء) قرآ  ((0(0

آأسمال) ذات  (ش.م.م)) ايمسوان)

(: مقرها) دآهم  (100.000 يساوي)

عماآة) األول  الطابق  (( آقم) مكتب 

الحي) مراكش  شاآع  مباآك  الحاج 

الصناعي أكادير.

قرآ املجلس):

افحالل مسبق وتصفية الشركة.

للشركة) مصفي  بصفة  تعيين 

السيد الحسين افباآك.

بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكوآ أعاله.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

 لدى املحكمة التجاآية بأكادير بتاآيخ

9)فوفم25)0)0))تحت آقم))9700.
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STE CAP BAIE D’AGADIR
SARL

افحالل مسبق وتصفية للشركة
 تبعا ملحضر الجم  العام االستثنائي

أكتولر) (16 بتاآيخ) بأكادير  املؤآخ 

0)0))قرآ الشركاء)لشركة كاب))باي)

اكادير)(ش.م.م))ذات آأسمال يساوي)

100.000)دآهم مقرها):)آقم) )بلوك)

))الطابق الثاني زفقة البكاي أكادير.

قرآ املجلس):

افحالل مسبق وتصفية الشركة.

للشركة) مصفي  بصفة  تعيين 

السيد الحسين افباآك.

بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكوآ أعاله.

 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط

 لدى املحكمة التجاآية بأكادير بتاآيخ

9)فوفم25)0)0))تحت آقم)97001.
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STE TRANS OUBAMID

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

بمدينة) ومسجل  ((0(0 أكتولر) (19

تم) ((0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ) تيزفيت 

املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

محددة) وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما يلي):

 STE TRANS (: التسمية)

.OUBAMID SARL AU

املقر االجتماعي):)دواآ املرس املعدآ)

الكبي2 تيزفيت.

الغرض):)فقل املستخدمين.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسي2):)حميد اولال.

آاس املال):)10.000)دآهم مقسم)

دآهم) (100 100)حصة بما قدآه) إلى)

لكل حصة موزعة كما يلي):

100)حصة للسيد حميد اولال.

من) (: السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح يناير إلى)31)ديسم25.

آقم السجل التجاآي):)3 5 .

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

 735 آقم) تحت  لتيزفيت  االبتدائية 

بتاآيخ)9)فوفم25)0)0).
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OMEGA POLY SERVICES
SARL

آأسمالها التجاآي : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 9 1 الحي الصناعي 

حي الرحمة سال

 السجل التجاآي بسال

تحت آقم 6693)

شركة) لشركاء) محضر  بمقت�شى 

 OMEGA POLY SERVICES SARL

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 (0(0 سبتم25) ((8 بتاآيخ) املنعقد 

تقرآ ما يلي):

النهائي) الحساب  على  املصادقة 

للتصفية.

املصفي) إلى  اإلبراء) وصل  منح 

السيد محمد أمين دينية.

بصفة) وإغالقها  الشركة  تصفية 

نهائية.

هذه) لكل  القافوني  اإليداع  تم 

الوثائق لدى املحكمة االبتدائية بسال)

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (( بتاآيخ)

.35(57

106 P

شركة أمو شيم
ش.م.م

SOCIETE HOMOCHIME SARL

آأسمالها االجتماعي : 100.000 

دآهم

املقر االجتماعي : محل في الطابق 

األآ�شي آقم 5 ) تجزئة املساآ الحي 

الصناعي مراكش

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 19 يوم) املنعقد  االستثنائي للشركة 

أكتولر)0)0))قرآ ما يلي):

االجتماعي) الهدف  في  الزيادة 

األنشطة) بزيادة  وذلك  للشركة 

التالية):

تخزين وتوزي  املنتجات الغذائية)

في دآجة حراآة غرف التحكم.

تخزين وتوزي  املنتجات واألجهزة)

الطبية.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15918

تم) فإفه  التغيي2  هذا  إثر  وعلى 

القافون) من  (3 الفصل) تعديل 

بالنشاط) املتعلق  للشركة  االسا�شي 

االجتماعي للشركة.

اإليداع القافوني):)تم اإليداع القافوني)

بمراكش التجاآية  املحكمة   لدى 

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

.1169(1
ملخص قصد النشر

مراكش

107 P

أكتيف بروموت
ACTIF PROMOTE S.A

شركة مساهمة 

ذات آأسمال 500.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 30 شاآع موالي 

يوسف الداآ البيضاء

السجل التجاآي بالداآ البيضاء

آقم 136199

التعريف الضريبي :  110187

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

فاتح) بتاآيخ  للشركة  االستثنائي 

أكتولر)0)0))تقرآ ما يلي):

وكالة عضو مجلس) اعتماد افتهاء)

ممثلة) كابيتال  أآكان  شركة  إداآة 

الطاهري) املهدي  السيد  بواسطة 

الجوطي حسني.

اإلداآة) مجلس  كعضو  تعيين 

فاتح) من  ابتداء) املعنوي  الشخص 

غاية) إلى  سنتين  ملدة  ((01( يناير)

للتداول) العادي  العام  الجم   دعوة 

حول حسابات النشاط املالي املختتم)

بتاآيخ)31)ديسم25)013).

ش.م) مافجمنت  أكتيف  شركة 

شركة مساهمة ذات آأسمال بمبلغ)

مقرها) الكائن  دآهم  (300.000

موالي  شاآع   30  : بـ  االجتماعي 

البيضاء  الداآ   (0.000 يوسف 

بالداآ) التجاآي  بالسجل  املسجلة 

البيضاءتحت آقم 138379 واملمثلة 

بواسطة السيد جميل سقوط.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0))تحت)

آقم)955)75.
للمقتطف والبيان

اإلداآة

108 P

جي إف ك ريتايل آند تيكنولوجي 
نورت أفريكا

 GFK RETAIL AND
TECHNOLOGY NORTH AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
الرأسمال االجتماعي : 17.700.000 

دآهم
املقر االجتماعي : مركز األعمال الداآ 

 البيضاء تجزئة آقم ) تجزئة
 منظروفا 300 سيدي معروف

الداآ البيضاء
مسجلة بالسجل التجاآي بالداآ 
البيضاء تحت آقم 571)13
التعريف الضريبي : 78 60))

العام) الجم   محضر  بموجب 
االستثنائي املنعقد في)5)أكتولر)0)0) 

تقرآ ما يلي):
تجديد وكالة املسي2 السيد كريم)
تمتد) سنة  ملدة  الشريك  غي2  جالل 
أكتولر) (31 إلى) ((0(0 أكتولر) (31 من)

.(0(1
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0))تحت)

آقم)753000.
مقتطف للبيان

املسي2

109 P

SBTP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

آأسمالها : 5.000.000 دآهم
املقر االجتماعي : إقامة قيس آقم 81 

أكدال الرلاط
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
يوليو) بتاآيخ) 1) الرلاط  في  امل25م 

األسا�شي) القافون  تغيي2  تم  ((0(0

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد كالتالي):

الشركة) آأسمال  في  الزيادة 

آاسمال) ازداد  (: الجاآي) بالحساب 

إلى) دآهم  ((.000.000 من) الشركة 

5.000.000)دآهم.

االجتماعية) الحصص  توزي  

الجديدة كالتالي):

حدد آأسمال الشركة في)5.000.000 

حصة من) (50.000 إلى) دآهم مقسمة 

فئة)100)دآهم للواحدة موزعة كالتالي):

(: السيدة الدبي القدمي2ي بشرى)

50.000)حصة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

.108(1 
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SOCIETE FOREFIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 10.000.000 دآهم

املقر االجتماعي : آقم  ) مكرآ شاآع 

شاعر الحمراء طافطان

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

سبتم25) ((1 بتاآيخ) الرلاط  في  امل25م 

األسا�شي) القافون  تغيي2  تم  ((0(0

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد كالتالي):

الزيادة في آأسمال الشركة):)ازداد)
 5.300.000 من) الشركة  آاسمال 

ع25) دآهم  (10.000.000 إلى) دآهم 

 1.175.000) أي) القيمة  آب   تجميد 

دآهم).

يجب تحرير الفائض مرة واحدة)

أو أكث2 في غضون رمس سنوات من)

املال) آأس  زيادة  تصبح  الذي  اليوم 

نهائية بناء)على دعوة فيه من اإلداآة.

االجتماعية) الحصص  توزي  

الجديدة كالتالي):

في) الشركة  آأسمال  حدد 

إلى) مقسمة  دآهم  (10.000.000

100)دآهم) 100.000)حصة من فئة)

للواحدة موزعة كالتالي):

 100.000 (: السيد الفاللي محمد)

حصة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

 القافوني باملحكمة االبتدائية بطافطان

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

.(33/(0(0
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OPTIQUE FATIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 518 الوفاء 1 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

  OPTIQUE FATIR (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):  آقم 518 الوفاء 1

القنيطرة.

ارصائي) (: الشركة) موضوع 

النظاآات)/)فاح�شي النظر.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيدة فطي2 مجدة)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
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أسند إلى السيد محمد) (: التسيي2)
شريك،) غي2  مسي2  زعزاع،) زكريا 
للبطاقة) الحامل  مغرلية،) الجنسية 
والسيدة) (F 715 8 آقم) الوطنية 
مغرلية،) الجنسية  مجدة،) فطي2 
آقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.G 1(53(
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
آقم)56909)بتاآيخ)7))أكتولر)0)0).
112 P

 SMART AGRICULTURE
LEADER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آأسمالها : 000.000.) دآهم

املقر االجتماعي : 15 زفقة سبو مركز 
املعامالت »ال شوب« مكتب آقم ) 

الطابق الخامس القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة تم وض  القافون األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 SMART (: التسمية)
.AGRICULTURE LEADER  SARL

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

سبو  زفقة   15 (: االجتماعي) املقر 
مكتب  شوب«  »ال  املعامالت  مركز 

آقم ) الطابق الخامس القنيطرة.
في) االبتكاآ  ( (: الشركة) موضوع 

املجال الفالحي.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 
دآهم) ((.000.000 مبلغ) في  الشركة 
0.000))حصة اجتماعية) مقسم إلى)
محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 5000 السيد شوآى عبد السالم)

حصة.
 5000 زآيبة) فرجس  السيدة 

حصة.

أفت2فاسيوفال) البنيكا  شركة 

10.000)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)أسند إلى السيد شوآى)

تونسية،) الجنسية  السالم،) عبد 

آقم) اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

.A009( (W

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
آقم)56915)بتاآيخ)7))أكتولر)0)0).

113 P

BEN TABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 15 زفقة سبو مركز 

املعامالت »ال شوب« مكتب آقم ) 

الطابق الخامس القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 BEN TABAT SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

سبو  زفقة   15 (: االجتماعي) املقر 

مكتب  شوب«  »ال  املعامالت  مركز 
آقم ) الطابق الخامس القنيطرة.

موضوع الشركة):))املقاولة في فقل)

البضائ .
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

الغزواني) الرحيم  عبد  السيد 

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيي2)

الجنسية مغرلية،) الرحيم الغزواني،)

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G 63675

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56857)بتاآيخ)6))أكتولر)0)0).
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STE AGRI TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : دواآ الداللحة قيادة 

موالي بوسلهام سوق أآبعاء الغرب

تأسيس شركة
وض ) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE AGRI TOUR (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الداللحة) دواآ  (: االجتماعي) املقر 

أآبعاء) سوق  بوسلهام  موالي  قيادة 

الغرب.

في) املقاولة  ( (: الشركة) موضوع 

أشغال الخراطة الفالحية.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 النوآ) عبد  بوكرن  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد بوكرن) التسيي2)

عبد النوآ،)الجنسية مغرلية،)الحامل)

.GB167191(للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
أكتولر) فاتح  بتاآيخ  ((6703 آقم)

.(0(0

115 P

DRAIVORY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 30 شاآع اإلمام علي 

مكتب آقم ) القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 DRAIVORY TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

30 شاآع اإلمام  (: املقر االجتماعي)

علي مكتب آقم ) القنيطرة.

موضوع الشركة):))املقاولة في فقل)

البضائ  الوطنية والدولية.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد إلياس لعناية)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد إلياس) (: التسيي2)

الحامل) مغرلية،) الجنسية  العناية،)

.G 58561(للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
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التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56989)بتاآيخ)3)فوفم25)0)0).
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STE STAR BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : إقامات الكولف 

115 عماآة  3 الشقة آقم )1 

القنيطرة

السجل التجاآي آقم 3503  

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
تعيين مسي2 جديد

وتحويل املقر االجتماعي
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 (0(0 ))سبتم25) الغي2 العادي بتاآيخ)

 STE STAR BERRY SARL لشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة تقرآ)

ما يلي):

املصادقة على تفويت 50) حصة 

اجتماعية في ملك السيد عبد العزيز 

الكحالوي الحامل للبطاقة الوطنية 

السيدة  لفائدة   MA 366  آقم

للبطاقة  الحاملة  عطفاوي  سهام 

.M (67(6 الوطنية آقم

قبول استقالة السيد عبد العزيز)

الشركة) تسيي2  مهام  من  الكحالوي 

عطفاوي) سهام  السيدة  وتعيين 

مسي2ان) حافظ  هشام  والسيد 

 STE STAR BERRY SARL لشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 املصادقة على تحويل املقر االجتماعي

 للشركة املذكوآة إلى العنوان الجديد):

B بلوك) التنشيط  بمنطقة   متجر 

آقم)17)القنيطرة.

باملحكمة)) القافوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)13)أكتولر

التجاآي) السجل  آقم  تحت  ((0(0

.79599
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 SOCIETE FIRTS TRAV

ABDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : الرقم 50 الزفقة 37 

سيدي قاسم

تأسيس شركة
وض ) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 SOCIETE FIRTS (: التسمية)

.TRAV ABDOU SARL AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي): الرقم 50 الزفقة 

37 سيدي قاسم.

موضوع الشركة):)

الحراسة،) أشغال  في  املقاولة 

البستنة والتنظيف.

املقاولة في غرس وصيافة الحدائق.

تقديم الخدمات.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 500 البكري) املومن  عبد  السيد 

حصة.

 500 السيد عبد الرحيم إفجاآن)

حصة.

املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيي2)

مغرلية،) الجنسية  البكري،) املومن 

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.GK136 18

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
آقم)8663))بتاآيخ)3))أكتولر)0)0).
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SAKHIR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 3)، شاآع أفوال، 

عماآة فلوآي 11، املكتب آقم  ، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 SOCIETE SAKHIR (: التسمية)

.TRANS SARL AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة، بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)3)، شاآع أفوال، 

آقم  ،  املكتب   ،11 فلوآي  عماآة 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة):)

فقل املستخدمين.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد حميد صخي2)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد حميد) (: التسيي2)

الحامل) مغرلية،) الجنسية  صخي2،)

.G(75000(للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56939)بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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LAHMASSIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : دواآ لهماسيس 

ضواحي القنيطرة أوالد سالمة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 LAHMASSIS SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: دواآ لهماسيس  املقر االجتماعي)

 - سالمة  أوالد  القنيطرة  ضواحي 

القنيطرة.

موضوع الشركة):))مقهى)-)ممون.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 السيد املصطفى سمينات)

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)أسند إلى السيد املصطفى)

الحامل) مغرلية،) الجنسية  سمينات،)

.G( ( 9 (للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56653)بتاآيخ) 1)أكتولر)0)0).
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INSTITUT ENERGIE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : بقعة آقم  111 

قصبة مهدية الطابق األول القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 INSTITUT ENERGIE (: التسمية)

.PRIVE SARL AU

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي): بقعة آقم  111 

قصبة مهدية الطابق األول القنيطرة.

التكوين) ( (: الشركة) موضوع 

املستمر.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 500 الدهناني) كوثر  السيدة 

حصة.

 500 الدهناني) فوال  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيدة كوثر) (: التسيي2)

الدهناني و السيدة فوال الدهناني.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56807)بتاآيخ)1))أكتولر)0)0).
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LE GRAND AMB MAROC

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : شقة آقم 3 

شاآع مصطفى الرفعي إقامة ايمن 

القنيطرة

تأسيس الشركة
بمقت�شى عقد عرفي سجل) (: أوال)

 (0(0 أكتولر) (19 بتاآيخ) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�شي  القافون  حرآ 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحمل املواصفات التالية):

 LE GRAND AMB (: التسمية)

.MAROC SARL AU

الهدف):)هدف الشركة):

مستوآد بالجملة.

الفواكه) واستي2اد  تصدير 

والخضر.

مستوآد ألكل الحيوافات.

مستوآد للمواد الغذائية.

مستوآد لألعالف.

 3 آقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

ايمن) إقامة  الرفعي  مصطفى  شاآع 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

:)حدد آأس) آأس املال االجتماعي)

املال في مبلغ)100.000)دآهم مقسمة)

دآهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

 1000 محسين) بوقدير  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تداآ  (: اإلداآة)

املسي2 الوحيد السيد بوقدير محسين.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

إلنشاء) (%5 تقتط ) (: األآلاح)

ويخصص) القافوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراآ الشركاء.

ثافيا):)تم تسجيل الشركة بالسجل)

فوفم25) (3 التجاآي بالقنيطرة بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)56981.
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THE ANIMALL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة بتاآيخ)16)أكتولر)0)0))تم)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخاصيات التالية):

.THE ANIMALL(:(االسم

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع االجتماعي):)

أعالف مركبة أو منتوجات لتغذية)

الحيوافات بالتقسيط.

مستوآد بائ  بنصف الجملة.

بائ  حيوافات أليفة.

املدة):)99)سنة.

املقر):)الطابق األآ�شي بلوك)E)آقم)

187)الحوزية القنيطرة.

الرأسمال):)70.000)دآهم مقسمة)

دآهم) (100 حصة من فئة) (700 إلى)

للحصة الواحدة.

الحصص):)السيد الصردي رليل)

350)حصة.

والسيدة زائدة بثينة)350)حصة.

السيد الصردي رليل) (: التسيي2)

كمسي2ين) بثينة  زائدة  والسيدة 

للشركة ملدة غي2 محدودة

السجل التجاآي آقم):)57013.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31))ديسم25 من كل سنة.

للشركة) القافوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

5)فوفم25)0)0))تحت آقم)57013.
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BRAIN&SHOULDERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 15، زفقة سبو، 

مركز املعامالت »الشوب« مكتب آقم 

) الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

(: التسمية)

.BRAIN&SHOULDERS SARL

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

15،)زفقة سبو،) (: املقر االجتماعي)

مركز املعامالت«الشوب«،)مكتب آقم)

))الطابق الخامس،)القنيطرة.

التكوين) (: الشركة) موضوع 

املستمر.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة،) دآهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1000 الغراس) محمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيي2)

الحامل) الجنسية مغرلية،) الغراس،)

.G3((787(للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)9)570.
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TRANS ANZOUL

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

آأس املال : 10.000 دآهم

س ت آقم 56567

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام) وض   ((0(0 3))سبتم25)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة وفق البيافات التالية):

التسمية):)طرنس افزول.

الغرض):)فقل املستخدمين.

ابن) عمر  زفقة  (: االجتماعي) املقر 

العص آقم)7 )القنيطرة.

دآهم) (100.000 (: املال) آأس 

ثمن) حصة  (1000 على) مقسمة 

الواحدة)100)دآهم تقسم كما يلي):

السيد أفزول رالد)1000)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة.

السيدة) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

أفزول فاطمة ملدة غي2 محدودة.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

بتاآيخ) القنيطرة  ملدينة  االبتدائية 

)1)أكتولر)0)0)،)تحت آقم))7956.
مقتطف وليان

املسي2
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NJIMO ANNAB AGRICOLE

SARL

الرأسمال : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : شاآع مصطفى 

الرفاعي وشاآع طنجة إقامة باال زير 

 1 مكتب 7 القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

العام) الجم   عقد  بموجب 

أكتولر) (19 التأسي�شي املؤآخ بتاآيخ)

ذات) شركة  تأسست  (،(0(0

الخصائص) في  محدودة  مسؤولية 

التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

 NJIMO ANNAB AGRICOLE

.SARL

لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)

العمليات) الخاآج  في  كما  املغرب  في 

التالية):

اإلداآة واالستغالل الزآاعي.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 دآهم مقسمة على) (100.000

للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة على الشكل التالي):

عناب عبد هللا)500)حصة.

فجيمو عبد الرحمان)500)حصة.

املقر) يوجد  (: االجتماعي) املقر 

االجتماعي بالقنيطرة شاآع مصطفى)

الرفاعي وشاآع طنجة إقامة باال زير)

 1)مكتب)7)القنيطرة.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداءا من يوم التأسيس.

ويسي2ها) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

ملدة) الرحمان  عبد  فجيمو  املسؤول 

غي2 محدودة.

القافوني) لالحتياط  (%5 (: األآلاح)

والباقي يوزع أو يضاف تبعا لقراآات)

الشركاء.

القافوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

(،3769 تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) ( 

السجل التجاآي آقم)57003.
بمثابة بيان ومقتطف
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STE ZAKSH TRANS
SARL AU

تأسيس
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)بتاآيخ)3))أكتولر)0)0)،)

تم تأسيس شركة تحمل الخصائص)

التالية):

 STE ZAKSH TRANS (: التسمية)

.SARL AU

الشكل القافوني):)ش م م بشريك)

واحد.

أفوال) زفقة  ((3 (: املقر االجتماعي)

آقم)   مكتب  (11 فلوآي) أقامة 

شركة) عند  (مساكنة  القنيطرة)

.(ADISTANCE CENTER SARL AU

فقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين،)التجاآة بصفة عامة).

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيد قولو) إلى  أسند  (: التسيي2)

أمين الحامل للبطاقة التعريف آقم)

.G 89(36

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 

 1000 دآهم مقسمة غلى) (100.000

للواحدة،) دآهم  (100 بقيمة) حصة 

وتوزيعها) اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي):

السيد قولو أمين):)1000)حصة.

بالسجل) قيد  (: بالسجل) التقييد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بتاآيخ) (57015 بالقنيطرة تحت آقم)

 )فوفم25)0)0).
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LE GRAND PALACE
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 فوفم25) (( بتاآيخ) بالقنيطرة 

 LE(تم وض  القافون األسا�شي لشركة

محدودة) شركة  (GRAND PALACE

وحيد) شريك  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية):

 LE GRAND PALACE (: التسمية)

ش م م ذات شريك وحيد.
شاآع) زاوية  (: االجتماعي) املقر 

العاص،) بن  وعمرو  سليمان  موالي 

متجر آقم)))و3،)القنيطرة.

أهداف) من  (: االجتاعي) الهدف 

الشركة.

مستغل مقهى.

مطعم.

مقشدة.

املساهمة املباشرة أو غي2 املباشرة)

أو) مالية  عمليات  أية  في  للشركة 

عقاآية أو منقولية وفي أية مقاوالت)

تكون) أن  يمكن  صناعية  أو  تجاآية 

بأي) أو  الشركة  بموضوع  مرتبطة 

موضوع مشابه أو له عالقة به.

مدة الشركة):)حددت في)99)سنة)

بالسجل) تسجيلها  تاآيخ  من  ابتداء)

التجاآي.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

الواحدة منها)100)دآهم دفعت قيمتها)

كاملة ومنحت للشريك الوحيد مقابل)

الحصة املقدمة من طرفه كالتالي):

 1000 بوآا�شي) رديجة  السيدة 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

الشركة) بتسيي2  عهد  (: التسيي2)

ملدة غي2 محدودة إلى السيدة رديجة)

يناير) فاتح  بتاآيخ  املزدادة  بوآا�شي 

الحاملة) القنيطرة،) بمدينة  (1966

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 G((38)والقاطنة بمدينة القنيطرة)

)35،)لو فالون.

بكتابة) القافوني  اإليداع  وق  

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة يوم)5)فوفم25)0)0)،)تحت)

آقم)57031.
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ABSTRACT VISIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : الطابق األآ�شي 

للفيال، 3) مكرآ، زفقة مصطفى 

الرافعي، القنيطرة

السجل التجاآي : آقم 65 55

تعيين مسي2 جديد
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 ABSTRACT لشركة) العادي  الغي2 

VISIONS SARL AU،)تقرآ ما يلي):
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سفيان) السيد  استقالة  قبول 
ابعي2 من مهام تسيي2 الشركة،)وتعيين)
اإلدآي�شي،) مسعيد  أنس  السيد 
آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
لشركة) وحيد  مسي2  (،AD(0359(
.ABSTRACT VISIONS SARL AU

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ) )فوفم25)
التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(0(0

.799(0
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NOBALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : قالدير، تجزئة 
النهضة آقم 100 وزان

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
األسا�شي) القافون  وض   تم  بوزان،)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 NOBALUM SARL (: التسمية)

.AU
ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تجزئة) قالدير،) (: االجتماعي) املقر 

النهضة آقم)100)وزان.
في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املختلفة أو البناء.
بائ  مستلزمات األملنيوم.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 
 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000
دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 
مكتتبة) بكاملها،) محرآة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):
السيد الهنيوي فبيل)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيي2):)أسند إلى السيد الهنيوي)
الحامل) مغرلية،) الجنسية  فبيل،)
.gm160136(للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بوزان تحت آقم)

1663)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0).
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 STE ULTRA PRIVATE

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي :  تجزئة لحري�شي 
آقم 77 الطابق األول القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 STE ULTRA PRIVATE(:(التسمية

.SERVICES  SARL

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

تجزئة لحري�شي) (: املقر االجتماعي)
آقم)77)الطابق األول القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في فقل)

املستخدمين.

املقاولة في النقل السياحي.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

مكتتبة) بكاملها،) محرآة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 500 اقجعن) سفيان  السيد 

حصة.

 500 الكنبداآي) صابر  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)أسند إلى السيد سفيان)

اقجعن والسيد صابر الكنبداآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
آقم)7 570)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0).
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STE RESTAURABAT
SARL

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
))أكتولر)0)0))بسال،)قد تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):
 STE RESTAURABAT (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
:)مطعم وقاعة) الهدف االجتماعي)

شاي.
دآهم) (100.000 (: املال) آأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دآهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)إقامة الصفاء)) 

العماآة)7)الشقة)))تابريكة سال.
:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)
والسيد) بنميلود  مصطفى  السيد 

عادل بن2شيد.
بالرلاط) تم  (: القافوني) اإليداع 
فوفم25) (9 بتاآيخ) (35(78 آقم) تحت 

.(0(0
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 STE ETUDES ET METIERS
DIVERS
SARL AU

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشري وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعته)
أسفله،) للشركة  الوحيدة  الشريكة 
تم وض  القوافين األساسية لشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد،)والتي من رصائصها):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

.RESTAURABAT SARL
أو) مختلفة  أشغال  (: املوضوع)
الدآاسات) مخطط البنايات،) البناء،)
املقال ،) استغالل  الهندسية،)

األشغال الفالحية،)معالجة الضيعات)
وزلر) الجني  عمليات  واملحاصيل،)
البستنة،) أعمال  املثمرة،) األشجاآ 
السقي،) أشغال  العجول،) تسمين 
بالتنقيط،) السقي  فظام  تثبيت 
امليكافيكي) اإلصالح  ابباآ،) حفر 
التقني) الفحص  السياآات،) وهياكل 
األمن) النظافة،) أشغال  للعرلات،)
السياآات) إفقاذ  البنايات،) وحراسة 
أشغال تكييف الهواء،) على الطرق،)
الزآابي،) تجاآة  وتصدير،) استي2اد 
صناعة األلبسة في وآشات الخياطة)
أفواع) كل  والتقليدية،) العصرية 
الهيدآولية) واإلفجازات  الدآاسات 
للشرب،) الصالح  املاء) قنوات  ومد 

املفاوضة.
املقر االجتماعي):)زفقة) 0)آقم)01،)

حي لالزينب،)رنيفرة.
املدة):)99)سنة.

دآهم،) (100.000 (: الرأسمال)
مكوفة من)1000)حصة،)بقيمة)100 
دآهم للحصة كلها في ملكية الشريكة)

الوحيدة السيدة أوكرو أميمة.
الشريكة) تكلفت  (: التسيي2)
غي2) ملدة  الشركة  بتسيي2  الوحيدة 

محدودة.
السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.
اإليداع):)تم اإليداع القافوني لدى)
باملحكمة) التجاآي  السجل  مصلحة 
آقم) تحت  بخنيفرة  االبتدائية 
(،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ) ((0(0/(93

السجل التجاآي آقم)7 35.
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BAGHDAD BUSNISS
ش م م

آأسمالها : 100.000 دآهم
مقرها االجتماعي : تجزئة الوفاق

آقم )136 تماآة
بتماآة) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 
للجم  العام) ((0(0 فوفم25) (( بتاآيخ)
 BAGHDAD لشركة) العادي  الغي2 
BUSNISS)ش م م،)مقرها االجتماعي)

بتجزئة الوفاق آقم))136)تماآة.
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تم اإلقراآ باألغلبية على ما يلي):

حل مبكر للشركة.

تعيين السيد اكرم محمد سلمان)

مصفي للشركة.

(: الشركة) لتصفية  مقر  تحديد 

تجزئة الوفاق آقم))136)تماآة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاآيخ) (1359 آقم) تحت  بتماآة 

5)فوفم25)0)0).
للخالصة والبيان
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CLUB HOUSE RGM
فتح فرع تاب  بمراكش

في) املؤآرة  القراآات  بموجب 

الشريك) فإن  (،(0(0 7))يناير)

مسؤولية) ذات  للشركة  الوحيد 

الحاملة) وحيد  بشريك  محدودة 

 CLUB HOUSE RGM لتسمية)

الكائن مقرها بالرلاط)5،)شاآع األمي2ة)

الرلاط) (السجل التجاآي،) اللة مريم)

فتح) على  صادق  قد  (،(1(7.883

الطريق القديمة) فرع تاب  بمراكش،)

باملميزات) ب) 63،) ص  لوآزازات 

التالية):

.CLUB HOUSE RGM(:(التسمية

الطريق القديمة) مراكش،) (: املقر)

لوآزازات،)ص ب) 63.

الغرض):)التدبي2 التجاآي.

اشغال مختلفة)(البناء،)التشييد،)

لكل) والتسويق  اإلنعاش  اإلعداد،)

املجمعات واملركبات الكولفية).

املدير):)السيد بدآ بنيس.

تم القيام باإليداع القافوني بكتابة)

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(0(0 أكتولر) (13 بتاآيخ) بمراكش 

تحت آقم)11).116.

بالسجل) التاب   الفرع  قيد  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) ملراكش  التجاآي 

0)0)،)تحت آقم)107.109.
املدير
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MAFODER SECURITE
تغيي2 تسمية الشركة
تعديل غرض الشركة

تعديالت فظامية تالزمية
العادية) غي2  العامة  الجمعية  إن 

سبتم25) (15 في) املنعقدة  للشركاء)

لتسمية) الحاملة  للشركة  ((0(0

شركة) (MAFODER SECURITE

آأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها) الكائن  دآهم،) ((.700.000

طريق) (لساسفة)،) البيضاء) بالداآ 

(السجل التجاآي،) (9 كلم) الجديدة،)

الداآ البيضاء)68.679)،)قد قرآت):

الشركة) تسمية  اعتماد 

عوض) (MAFODER SUPPORT

MAFODER SECURITE(ومكان

من) ليكمن  الشركة  غرض  تغيي2 

إفجاز جمي  الخدمات التي لها عالقة)

م  تدبي2 املقاوالت.

والثالث) الثاني  الفصلين  تعديل 

من النظام األسا�شي فتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القافوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجاآية للداآ)

(،(0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)1)9.9 7.
املدير
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GETIMMO
تكوين شركة مساهمة

تكمن) التي  الشركة  تكوين  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) يلي  مميزاتها فيما 

: (0(0

الشكل):)شركة مساهمة.

.GETIMMO(:(التسمية

الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)

والتمويل) واإلفجاز  الدآاسة  في 

العقاآية) املشاآي   لجمي   والتدبي2 

واإلنعاش) والتشييد  البناء) وراصة 

واالستغالل) والتجهيز  واإلعداد 

العقاآية) املركبات  والتسويق لجمي  

أو السياحية.

99)سنة ابتداء)من قيدها) (: املدة)

بالسجل التجاآي.

البيضاء،) الداآ  (: الشركة) مقر 

الطابق) زفقة عالل بن عبد هللا،) (71

الراب .

 300.000 (: الشركة) آاسمال 

سهم ذات) (3000 املقسم إلى) دآهم،)

لكل) اسمية  كقيمة  دآهم  (100

فضيا) بكاملها  املكتتبة  واحد،) سهم 

واملدفوعة القيمة كليا.

عبد) موالي  السيد  (: املتصرفون)

الساكن بالداآ البيضاء) هللا العلمي،)

(املعاآيف)،)37)زفقة ابن حزم.

 AOD PARTICIPATIONS شركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 آأسمالها) وحيد،) بشريك 

الكائن مقرها بالداآ البيضاء) دآهم،)

71،)زفقة عالل بن عبد هللا،)الطابق)

الراب .

كويلهو) لولوك  فرافك  السيد 

 FRANCK LEBOUC-GUILHOU

(داآ بوعزة)) الساكن بالداآ البيضاء)

إقامة سليمة،)فيال))1.

شركة) (: الحسابات) مراقب 

الداآ) توآفتون،) كران  »فيداآوك 

البيضاء)7 ،)زفقة عالل بن عبد هللا.

يتكون) (: واألآلاح) االحتياطيات 

الرلح) من  للتوزي   القابل  الرلح 

بعد) املالية،) للسنة  الصافي 

القافوني) لالحتياطي  املخصص 

وتخصيص النتائج الصافية السابقة)

يمكن) الرلح،) هذا  ومن  املرحلة،)

جمي ) تقتط   أن  العامة  للجمعية 

أن) املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 

أموال) لجمي   تستعملها كمخصص 

أو ترحيلها من جديد،) االحتياطيات 

إن وجد للمساهمين) يمنح الرصيد،)

على شكل آليحات.

يخض ) (: قابلية األسهم للتفويت)

لقبول) األغياآ  إلى  األسهم  تفويت 

مجلس اإلداآة.

القيام) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط) بكتابة  القافوني  باإليداع 
لدى املحكمة التجاية للداآ البيضاء)
تحت آقم) (،(0(0 أكتولر) ((1 بتاآيخ)

.750.996
تم قيد الشركة بالسجل التجاآي)
  76.999 آقم) تحت  البيضاء) للداآ 

من السجل التحليلي.
مجلس اإلداآة
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PREMIUM LOCATION
تغيي2 طريقة مماآسة املديرية العامة

بموجب مداولة بتاآيخ)18)سبتم25)
شركة) إداآة  مجلس  فإن  (،(0(0
شركة) (PREMIUM LOCATION
 6.900.000 آأسمالها) مساهمة 
الكائن مقرها بالداآ البيضاء) دآهم،)
الجديدة،) طريق  النواصر)) (إقليم 
كلم) 1،) (،1 آقم) الوطنية  الطريق 
(السجل) عزوز،) أوالد  جماعة 
آقم) البيضاء) الداآ  التجاآي،)
للفصل) تطبيقا  قرآ  قد  (،(98.653
أن) (،17.95 املعدل بالقافون آقم) (67
املديرية العامة للشركة سيتوالها من)
اإلداآة) مجلس  آئيس  فصاعدا  ابن 

م  اكتسابه صفة آئيس مدير عام.
تم القيام باإليداع القافوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجاآية للداآ)
 (0(0 أكتولر) ((3 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)99 .751.
مجلس اإلداآة

138 P

HIDAYA HAYTHAM TOURS
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 100.000 دآهم

سجل تجاآي : 147359
الرباط

تمت) ((0(0 أكتولر) (19 بتاآيخ)
لشركة) األسا�شي  النظام  صياغة 
 HIDAYA HAYTHAM TOURS
املسؤولية) محدودة  شركة  (،SARL
دآهم،. (100.000 آأسمالها)
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موالي) زفقة  (30 االجتماعي) مقرها 

حسان) (،8 شقة) الوكيلي،) أحمد 

الرلاط.

الهياللي) جمال  السيد  (: الشركاء)

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AD68056)ب)500)حصة.

السيد بدآ بليلة الحامل للبطاقة)

 500 ب) (AD905(7 آقم) الوطنية 

حصة.

النشاط التجاآي):)فقل األشخاص)

بالنيابة عن ابررين.

بصفة) الشركة  تسيي2  فوض 

مشت2كة ملدة غي2 محددة،)للسادة):

الحامل) الهياللي  جمال  السيد 

.AD68056(للبطاقة الوطنية آقم

السيد بدآ بليلة الحامل للبطاقة)

.AD905(7(الوطنية آقم

بالسجل) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بتاآيخ) (1083(9 آقم) تحت  بالرلاط 

9)فوفم25)0)0).

139 P

شركة ماروك كورديناسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدآاك رطأ
بالجريدة) وق   رطأ  استدآاك 

الرسمية عدد)1)56)بتاآيخ))))يوليو)

.(0(0

لقد تم اإليداع القافوني) (: عوض)

باملحكمة االبتدائية بسال.

القافوني) اإليداع  تم  لقد  (: يقرا)

باملحكمة االبتدائية بسال تحت آقم)

.33851

الباقي بدون تغيي2.

140 P

EXAHUNT
SARL AU

آأسمالها : 0.000) دآهم
آقم 6 مكرآ، الطابق السفلي بلوك 

»د« شاآع 1) غشت رريبكة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

،(0(0 أكتولر) ((6 في) بخريبكة 

لشركة) األساسية  القوافين  سنت  (

ذات مسؤولية محدودة لها املميزات)

التالية):

 EXAHUNT SARL AU(:(التسمية

(ش))م م ش و).

فظام) حماية  (: املوضوع)

املعلوميات.

مكرآ،) (6 آقم) (: االجتماعي) املقر 

 (1 شاآع) »د«) الطابق السفلي بلوك)

غشت رريبكة.

الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إال  التجاآي  السجل  في  تسجيلها 

في) أو  ألوافه  السابق  اإلفحالل  حالة 

حالة التمديد.

 (0.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم موزعة إلى)00))حصة من فئة)

100)دآهم للحصة واملنسولة كالتالي)

إلى):

اسماعيل املخفي):)00))حصة.

عين اسماعيل املخفي) (: التسيي2)

مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (838

.6685

141 P

SEEDEBATE
SARL

آأسمالها : 10.000 دآهم

آقم 6 مكرآ، الطابق السفلي بلوك 

»د« شاآع 1) غشت رريبكة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) (19 في) بخريبكة 

لشركة) األساسية  القوافين  سنت 

ذات مسؤولية محدودة لها املميزات)

التالية):

 SEEDEBATE SARL (: التسمية)

(ش))م م).

املوضوع):)تطوير املعلوميات.

مكرآ،) (6 آقم) (: االجتماعي) املقر 

 (1 شاآع) »د«) الطابق السفلي بلوك)

غشت رريبكة.

الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إال  التجاآي  السجل  في  تسجيلها 

في) أو  ألوافه  السابق  اإلفحالل  حالة 

حالة التمديد.

 10.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم موزعة إلى)100)حصة من فئة)

100)دآهم للحصة واملنسولة كالتالي)

إلى):

ايت باموح يوسف):)50)حصة.

أسامة بلوش):)50)حصة.

التسيي2):)عين ايت باموح يوسف)

مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (8(3

.6675

142 P

LEAFUNDER
SARL

آأسمالها : 10.000 دآهم

آقم 6 مكرآ، الطابق السفلي بلوك 

»د« شاآع 1) غشت رريبكة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) (19 في) بخريبكة 

لشركة) األساسية  القوافين  سنت 

ذات مسؤولية محدودة لها املميزات)

التالية):

 LEAFUNDER SARL (: التسمية)

(ش))م م).

تقنيات) تطوير  (: املوضوع)

املعلوميات.

مكرآ،) (6 آقم) (: االجتماعي) املقر 

 (1 شاآع) »د«) الطابق السفلي بلوك)

غشت رريبكة.

الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)
في) إال  التجاآي  السجل  في  تسجيلها 
في) أو  ألوافه  السابق  اإلفحالل  حالة 

حالة التمديد.
 10.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
دآهم موزعة إلى)100)حصة من فئة)
100)دآهم للحصة واملنسولة كالتالي)

إلى):
ياسي2 بولص):)50)حصة.
أيوب الرغاي):)50)حصة.

التسيي2):)عين أيوب الرغاي))مسي2)
للشركة ملدة غي2 محددة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)
آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)
آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (8( 

.6677
143 P

GAMOX
SARL AU

آأسمالها : 10.000 دآهم
آقم 6 مكرآ، الطابق السفلي بلوك 

»د« شاآع 1) غشت رريبكة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،(0(0 أكتولر) ((8 في) بخريبكة 
لشركة) األساسية  القوافين  سنت 
ذات مسؤولية محدودة لها املميزات)

التالية):
 GAMOX SARL AU (: التسمية)

(ش))م م))ش و).
املوضوع):)تطوير املعلوميات.

مكرآ،) (6 آقم) (: االجتماعي) املقر 
 (1 شاآع) »د«) الطابق السفلي بلوك)

غشت رريبكة.
الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)
في) إال  التجاآي  السجل  في  تسجيلها 
في) أو  ألوافه  السابق  اإلفحالل  حالة 

حالة التمديد.
 10.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
دآهم موزعة إلى)100)حصة من فئة)
100)دآهم للحصة واملنسولة كالتالي)

إلى):
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عبد الرحيم فبوي)100)حصة.

عين عبد الرحيم فبوي)) (: التسيي2)

مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (8 1

.6701

144 P

DROPLEET
SARL

آأسمالها : 0.000  دآهم

آقم 6 مكرآ، الطابق السفلي بلوك 

»د« شاآع 1) غشت رريبكة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

سنت) (،(0(0 أكتولر) (7 بخريبكة في)

ذات) لشركة  األساسية  القوافين 

املميزات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):

 DROPLEET SARL (: التسمية)

(ش))م م).

املوضوع):)هندسة الحاسوب.

مكرآ،) (6 آقم) (: االجتماعي) املقر 

 (1 شاآع) »د«) الطابق السفلي بلوك)

غشت رريبكة.

الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إال  التجاآي  السجل  في  تسجيلها 

في) أو  ألوافه  السابق  اإلفحالل  حالة 

حالة التمديد.

  0.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم موزعة إلى)00 )حصة من فئة)

100)دآهم للحصة واملنسولة كالتالي)

إلى):

سفيان بن زآكة)150)حصة.

حمزة استيد)150)حصة.

الحسن لشكر)100)حصة

زآكة) بن  عين سفيان  (: التسيي2)

وحمزة استيد مسي2ان للشركة ملدة)

غي2 محددة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (8 (

.6699

145 P

DARDROPS
SARL

آأسمالها : 10.000 دآهم
آقم 6 مكرآ، الطابق السفلي بلوك 

»د« شاآع 1) غشت رريبكة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) ((7 في) بخريبكة 

لشركة) األساسية  القوافين  سنت 

ذات مسؤولية محدودة لها املميزات)

التالية):

 DARDROPS SARL (: التسمية)

(ش))م م).

املوضوع):)تطوير املعلوميات.
مكرآ،) (6 آقم) (: االجتماعي) املقر 

 (1 شاآع) »د«) الطابق السفلي بلوك)

غشت رريبكة.

الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إال  التجاآي  السجل  في  تسجيلها 

في) أو  ألوافه  السابق  اإلفحالل  حالة 

حالة التمديد.

 10.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

دآهم موزعة إلى)100)حصة من فئة)

100)دآهم للحصة واملنسولة كالتالي)

إلى):

عمي عبد الغني)35)حصة.

حمزة استيد)35)حصة.

بنيان عبد الرحيم)15)حصة.

ايت قدوآ ياسين)15)حصة.

الغني)) عبد  عمي  عين  (: التسيي2)

مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (8 3

.6697

146 P

STE TRAJDIR
تأسيس شركة

آقم) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 16 بتاآيخ) ((0(0000 675303 

شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 اكتولر)

ذات مسؤولية محدودة،)رصائصها)

كالتالي):

.STE TRAJDIR(:(االسم التجاآي

الشكل القافوني):)ش ذ م م.

املقر):)كرينات الواد سيدي قاسم.

مقاولة أغراس) (: الهدف الرئي�شي)

(حدائق) العمومية) األماكن  وصيافة 

وشواآع).

مقاولة األشغال املختلفة والبناء.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

دآهم) (100.000 (: املال) آأس 

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

دآهم موزعة بين الشركاء)كالتالي):

مشواط ابراهيم) 33)حصة.

الشجي  الحسن)333)حصة.

الشجي  يوسف)333)حصة.

التسيي2):)مشواط ابراهيم.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

تحت) (،(0(0 فوفم25) (5 يوم) قاسم 

آقم)6)5.

السجل التجاآي آقم)8679).

147 P

UCOTECH
SARL AU

آاسمالها : 0.000) دآهم

الطابق الثاني : آقم 19 زفقة إمام 

مالك حي الفتح، رريبكة

عام) جم   محضر  بمقت�شى 

سبتم25) في) )) املنعقد  استثنائي 

شركة) يخص  بخريبكة،) ((0(0

مقرها) املوجود  (،UCOTECH SARL

التغيي2ات) تقرآت  أعاله،) بالعنوان 

التالية):

باع) (: اجتماعية) حصص  بي  

السيد سنابي محمد جمي  حصصه)

الياس،) ررلوش  للسيد  االجتماعية 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
آقم)))))AE100035)لتصبح الحصص)

على) موزعة  للشركة  االجتماعية 

الشكل التالي):

التوزي ) محمد  سنابي  السيد 

100)حصة والتوزي  الجديد)))))) القديم)

حصة.

القديم) التوزي   الياس  ررلوش 

الجديد) والتوزي   حصة  (100

00)حصة.

القديم) التوزي   الحصص  جمي  

00))حصة.

التوزي  الجديد):)00))حصة.

تنسيق القافون االسا�شي للشركة:)

»السادس،) األول) البند  أن  بما 

(،7 (،6 (، (،1 عشر) والراب   الساب  

للشركة) األسا�شي  القافون  من  و 1)

قرآ الجم  العام) قد شمله التغيي2،)

االستثنائي تنسيق القافون االسا�شي)

للشركة.

العام) الجم   قرآ  (: التسيي2)

ررلوش) السيد  منح  االستثنائي 

الياس وظيفة املسي2 الجديد والوحيد)

للشركة ملدة غي2 محددة ولذلك تم)
قافون) من  عشر  الراب   البند  تغيي2 

األسا�شي للشركة.

الشكل) تغيي2  (: القافوني) الشكل 

ذات) شركة  من  للشركة  القافوني 

املسؤولية املحدودة)SARL)إلى شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

.SARL AU(وحيد

املقر):)تغيي2 املقر إلى العنوان التالي)
6)مكرآ،)الطابق السفلي بلوك) :)آقم)

»د«)شاآع)1))غشت رريبكة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

آقم) تحت  التجاآي  ولالسجل  (8(5

.5875

148 P
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GEPACO BAKERY MAROC
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 32.900.000

 SIEGE(SOCIAL : PARC

 INDUSTRIEL CFCIM OULED

SALEH(LOT 90 CASABLANCA

RC : 354595

IF : 8801027

زيادة آأس مال الشركة
بموجب قراآات الشريك الوحيد)

بتاآيخ)9)أكتولر)0)0)،)تقرآ ما يلي):

بمبلغ) الشركة  مال  آأس  زيادة 

دمج) من رالل  دآهم  (3(.800.000

الحساب الجاآي للشريك الدائن.

إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

9)فوفم25)0)0)،)تحت آقم)59)753.
ملخص قصد النشر

املسي2

149 P

BOUSANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

الرأسمال : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : كرين اوفيس 19 

و 0) تقاط  طريق الجديدة وعبد 

الرحييم بوعبييد الطابق الثاني 

بوسيجوآ - الداآ البيضاء.

R.C : 450457

IF :39434235

تغيي2 املقر االجتماعي
بموجب قراآات الشريك الوحيد)

ما) تقرآ  ((0(0 أكتولر) فاتح  بتاآيخ 

يلي):

تغيي2 املقر االجتماعي

تحيين النظام األسا�شي للشركة

إعطاء)الصالحيات

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) البيضاء) للداآ  التجاآية 

6)/0/10)0))تحت آقم)751633.

150 P

GEMMARIA TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
الرأسمال : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 7 زفقة سبتة إقامة 
آامي الطابق الثاني مكتب آقم 8 - 

الداآ البيضاء.
 R.C : 456419 - I.F : 42732865 -

ICE : 002406093000075
استقالة املسي2 وتعيين املسي2ة 

الجديدة
بموجب قراآات الشريك الوحيد)
بتاآيخ)13)أكتولر)0)0))تقرآ ما يلي):

عبد) السيد  املسي2  استقالة  (-
الواحد ياميل.

تعيين املسي2ة الجديدة السيدة) (-
فاضمة الخافوش.
-)تغيي2 املادة))3

-)إعطاء)الصالحيات
باملحكمة) (: القافوني) اإليداع  تم 
بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 
0)0)/05/11)تحت آقم)933)75.
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R.G. MAROC
SARL AU

إعالن بخصوص تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) ((0(0/10/(0 بالبيضاءبتاآيخ)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
 R.G. MAROC SARL (: التسمية)

.AU
ابراهيم) شاآع  (: االجتماعي) املقر 
املجاطي) احمد  زفقة  (13 الروداني)
 إقامة ليزالبس)1)الطابق)8)املعاآيف)-

الداآ البيضاء.
الهدف االجتماعي):)

األآا�شي) وإداآة  استغالل  (-
الزآاعية واملزاآع املبنية أو غي2 مبنية)؛
-)إنشاء)وتشغيل وتطوير الوحدات)

الزآاعية والصناعية.
-)استي2اد وتصدير جمي  املنتجات)
ورضروات) (فواكه  الزآاعية)

ومعدات زآاعية).

-)تنفيذ األعمال الهندسية وجمي )

املنشآت) إلنشاء) الالزمة  الخدمات 

الزآاعية والصناعية)؛

املنتجات) جمي   تسويق  (-

والخدمات) السل   توفي2  الزآاعية،)

واملعدات الزآاعية)؛)

الزآاعية) األآا�شي  تنمية  (-

والصناعات) األغذية،) ومؤسسات 

الزآاعية)؛

-)أعمال مختلفة.

-)تقديم الخدمات.

-)تمثيل أي شركة أجنبية او وطنية)

توفر أو تنتج معدات أو مكوفات تعزز)

الغرض من الشركة.

-)شراء)وتأجي2 احتياجات الشركة)

من جمي  العالمات التجاآية ولراءات)

االرت2اع األجنبية.

-)دآاسة،)تحقيق،)تصميم كل ما)

يهم اهداف الشركة املذكوآ اعاله.

التي) العمليات  جمي   وعموما  (-

لهل عالقة مباشر او غي2 مباشر،)كليا)

املذكوآة) األغراض  بأحد  جزئيا،) أو 

لصالح) تكون  أن  يحتمل  أو  أعاله 

تنمية الشركة.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الرأسمال):)100.000)دآهم.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.

املدة):)99)سنة.

الحصص):)السيد محمد الحبيب)

توفيق يمتلك)1000)حصة اجتماعية)

بقيمة اسمية تساوي)100)دآهم.

الحبيب) السيد محمد  (: التسيي2)

توفيق الحامل للبطاقة الوطنية آقم)

 BH51718)والساكن إقامة فرحتين)

3)عماآة)11)الطابق)1)الشقة)))شاآع)

محمد بوزيان البيضاء.
املركز الجهوي) (: اإلدياع القافوني)

لإلستثماآ بالداآ البيضاء.

السجل التجاآي):)91 78 )بتاآيخ)

.0 /11/(0(0
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CIOJEDIDA

إعالن بخصوص تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(0/10/01 بتاآيخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.CIOJEDIDA(:(التسمية

املقر االجتماعي):)كرين اوفيس)19 

وعبد) الجديدة  طريق  تقاط   ((0 و)

الثاني) الطابق  بوعبييد  الرحييم 

بوسيجوآ)-)الداآ البيضاء.

الهدف االجتماعي):)

-)تأجي2 معدات،)ابالت،)األدوات،)

املنشآت،

االستثماآات في مجال الصحة،) (-

بهدف استئجاآها للشركات الطبية،

-)شراء)األآا�شي املبنية وغي2 املبنية)

املخصصة لإليجاآ للشركات الطبية.

-)شراء)جمي  املعدات والتجهيزات)

لشركات) إتاحتها  لغرض  الضروآية 

طبية،)بموجب عقد إيجاآ.

-)استئجاآ وإداآة املباني واملعدات))

والتجهيزات واملرافق)؛

املشاآكة في أي شركة حالية أو) (-

مستقبلية لها غرض مماثل عن طريق)

أو) االشت2اك  أو  الدمج  أو  املساهمة 

شراء)األسهم)؛

وعموما،)جمي  املعامالت املالية،)

التجاآية،)الصناعية،)العقاآية والغي2)

والتي قد تكون ذات صلة) العقاآية،)

باألهداف) مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

في تطويرها) املذكوآة أعاله وتساهم 

أو تمديدها.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الراسمال):)100.000)دآهم.

السمة االجتماعية):)من قاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.

املدة):)99)سنة.

دآهم) (100.000 (: الحصص)

.AKDITAL HOLDING
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احمد) اقديم  السيد  (: التسيي2)

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 BE 5931)والساكن بالداآ البيضاء)

تجزئة بكاتيل زفقة)))آقم)9))بولو.

الحامل) طالب  آشدي  السيد 

 B  180( آقم) الوطنية  للبطاقة 

اففا) كريناديي  زفقة  (8 ب) والساكن 

الداآ البيضاء.

املحكمة) (: القافوني) اإليداع 

التجاآية بالداآ البيضاء.

السجل التجاآي):)89 78 )بتاآيخ)

.0 /11/(0(0
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ائتمافية تكنيك اسيسطانس

111،)شاآع ولي العهد)-)طنجة.

شركة سوفوفيط طاك

ش.ذ.م.م

SOCIETE SONOFET TAC
SARL

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي بطنجة بتاآيخ)
القافون) وض   تم  (،(0(0/10/(6

مسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

محدودة والخصائص التالية):

 SONOFET TAC (: التسمية) (-

سوفوفيط طاك.

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدوجة.

الهدف):)صن  األكياس ومنتجات)

السياآات،) لصناعة  التغليف 

املنتجات) واست2داد  تدوير  إعادة 

جمي ) وتحويل  شراء) البالستيكية،)

واملنتجات) البالستيكية  املواد  أفواع 

واملواد) األكياس  صناعة  املصنعة،)

لهدف) للتغليف،) البالستيكية 

تسويقها.

آقم) القطعة  (: االجتماعي) املقر 

طنجة) املنطقة الحرة للتصدير،) (13

جماعة) (،( أوطوموتيف سيتي طاك)

أفجرة،) الفحص  إقليم  جوامعة 

طنجة.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)
أوآو،) (500.000 في) االجتماعي 
5000)حصة اجتماعية) مقسمة على)
أوآو للحصة الواحدة،) (100 من فئة)
عند) برمتها  وتسديدها  تحريرها  تم 

االكتتاب.
سوفوفيت) الشركة  (: الشركاء)
السيد) طرف  من  ممثلة  ش.ذ.م.م 
حصة) ( 500 (: أجحا) املصطفى 

اجتماعية.
ش.ذ.م.م) بوليمي2  تكني  الشركة 
ممثلة من طرف السيدة سمي2ة أجحا)

: 500)حصة اجتماعية.
السيد) الشركة  يدير  (: اإلداآة)
املصطفى أجحا،السيد محمد أجحا،)
السيدة سمي2ة أجحا والسيد هشام)

أجحا وذلك ملدة غي2 محدودة.
في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي)31)ديسم25 من كل)
سنة ماعدا السنة األولى تبتدأ عند)

التاسيس.
القافوني) اإلحتياط  (5% (: األآلاح)
تقتط  إلزاميا مادام هذا األري2 أقل)
والباقي) الشركة،) آأسمال  عشر  من 
يوزع على الشركاء)حسب مساهمتهم)
قراآات) وحسب  الرأسمال  في 

الجمعيات العامة.
لدى) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) بطنجة  التجاآية  املحكمة 
 (3533( تحت آقم) (،(0(0/11/05

سجل تجاآي عدد)31 109.
مقتطف وليان للنشر

ائتمافية تكنيك أسيسطانس
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ائتمافية تكنيك اسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شاآع ولي العهد)-)طنجة.

 SOCIETE GCM
SARL

شركة ج س إم 
ش.ذ.م.م

آأسمالها : 00.000) دآهم.
مقرها االجتماعي : طنجة، شاآع 

حريري، إقامة حليمة، فوق الطابق 
األآ�شي آقم 16

س.ت : 100591.

تفويت الحصص االجتامعية
من) املتخذة  القراآات  بموجب 

طرف الشريك الوحيد السيدة هاجر)

الفناني بتاآيخ)1)/0/10)0)،)وأرذا)

بعين االعتباآ ملغادآة املفوت السيد)

بعد) للشركة  كوهن  مكلوف  بول 

حصص) من  يملكه  كان  ملا  تفويته 

السيدة) الوحيد  للشريك  اجتماعية 

استقالة) وقبول  الفناني،) هاجر 

السيد بول مكلوف كوهن من منصبه)

كمسي2 للشركة)»ج س إم ش.ذ.م.م«،)

الحصص) جمي   أن  عنه  فتج  مما 

االجتماعية املكوفة لرأسمال الشركة)

األري2ة) هذه  يدي  بين  أصبحت 

للشركة) الوحيد  املسي2  باعتباآها 

ملدة) وذلك  ش.ذ.م.م«،) إم  س  »ج 

توقيعها) فإن  وهكذا  محدودة،) غي2 

الوحيد ضروآي إللزام الشركة اتجاه)

األغياآ.

(،(7) املواد) تعديل  تم  وعليه 

األسا�شي) القافون  من  (((9) و) ((8(

»ش.ذ.م.م) أصبحت) التي  للشركة 

ذات الشريك الوحيد«،)ولالتالي تبني)

قافون أسا�شي جديد.

لدى) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بطنجة  التجاآية  املحكمة 

7)/0/10)0))تحت آقم)35111).
مقتطف وليان النشر

ائتمافية تكنيك أسسطانس

155 P

 JLB CONSEIL

INTERNATIONAL
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تم تكوين الشركة التي تلي مميزاتها)

بتاآيخ)6))أكتولر)0)0) :

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

 JLB CONSEIL (: التسمية)

.INTERNATIONAL

JLB CONSEIL،)شركة) (: الشركاء)

للقافون) راضعة  مبسطة  يأسهم 

أوآو،) (1000 آأسمالها) الفرن�شي 

(، (- (فرنسا)) الكائن مقرها بباآيس)

السجل) (،75017 بروفيل،) زفقة 

تحت) بباآيس  للشركات  التجاآي 

آئيسها) يمثلها  (837.83(.179 آقم)

 JEAN(السيد جون لويس ماآي بوآلو

LOUIS MARIE BORLOO)؛

 EUROPEAN AFRICAN  -

 STRATEGY LOBBYING-EASL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

الكائن) دآهم،) (10.000 آأسمالها)

شاآع) البيضاء167-،) بالداآ  مقرها 

»أ«،) اليمامة) إقامة  املومن،) عبد 

(،( آقم) الشقة  األول،) الطابق 

السجل التجاآي بالداآ البيضاء)آقم)

713. 5 ،)يمثلها مدبرها السيد عمر)

العلوي.

مقر الشركة):)الداآ البيضاء167-،)

شاآع عبد املومن،)إقامة اليمامة)»أ«،)

الطابق األول،)الشقة آقم))،

البيضاء) بالداآ  التجاآي  السجل 

يمثلها مدبرها السيد) ( 5 .713 آقم)

عمر العلوي.

99)سنة ابتداء)من قيدها) (: املدة)

بالسجل التجاآي.

الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

املغرب كما في الخاآج في):

االستشاآة) نشاطات  جمي   (-

لفائدة) التفكي2  است2اتيجية  في 

مجموعات كبي2ة وطنية ودولية)؛

-)جمي  نشاطات االستشاآة قصد)

مجموعات) تواجد  على  املساعدة 

كبي2ة في املغرب وفي إفريقيا)؛

-)جمي  نشاطات الدعم واملواكبة)

والتعريف) لإلستثماآ  االست2اتيجية 

لفائدة) الجديدة  العملياتية  بالطرق 

املجموعات الكبي2ة الراغبة في إرراج)

نشاطاتها)؛
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التي) التواصل  نشاطات  جمي   (-

تستهذف تحفيز املجموعات األوآولية)

الكبي2ة لرلط شراكات است2اتيجية في)

إفريقيا))واالستثماآ فيها باالستقراآ في)

املغرب كمركز تفرعي إفريقي)؛

الخدمات) إيجاآات  جمي   (-

العمومية) بالعالقات  املرتبطة 

التجاآية،) العالمات  (التسويقية،)

تدبي2) املالي،) االقتصادي  التواصل 

األزمات العالقات م  الزلافة والهيئات)

الدارلي،) التواصل  العمومية،)

للمقاولة)،) االجتماعية  املسؤوليات 

الرامية إلى إحداث وتحسين وحماية)

حسن سمعة وتموق  املقاولة)؛

العملياتية) الدوآات  تصميم  (-

التواصل) باست2اتيجيات  املرتبطة 

كمثل العالقات م  وسائل اإلعالم،)

األحداث) املساهمة،) األطراف  تعهد 

واملبادآات في املحيط الرقمي)؛

في) واملصالح  املشاآكات  تولي  (-

التي) واملقاوالت  الشركات  جمي  

تسهيل) نشاطها  شأن  من  سيكون 

تحقيق غرض الشركة.

بصفته) الشركاء) عين  (: املدبرية)

مدبرا):

السيد جون لويس ماآي بوآلو) (-

 JEAN LOUIS MARIE BORLOO

(،(6  (16 بباآيس(املقاطعة) الساكن 

هامو بوالو)(فرنسا).

بـــــــــ) القيام  تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  القافوني  اإليداع 

لدى املحكمة التجاآية للداآ البيضاء)

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

.751.577

تم قيد الشركة بالسجل التجاآي)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) البيضاء) للداآ 

من) ( 77.569 آقم) تحت  ((0(0

السجل التحليلي.
املدير
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كونسطركسيون إي نكوس 
كرونتي

ش.ذ.م.م لشريك وحيد
شاآع محمد السادس، إقامة 

غوايل أوف شوآ، الطابق الثاني 
آقم  ) - طنجة

السجل التجاآي آقم : 99 58
للشركة النهائية  التصفية 

للشركة) الوحيد  الشريك  إن 
إي) كونسطركسيون  ( املسماة)
فكوس كروفتي ش.ذ.م.م شركة ذات 
مسؤولية محدودة، لشريك وحيد، 
ذات آأسمال قدآه 100.000 دآهما 
شاآع  بطنجة،  االجتماعي  ومقرها 
محمد السادس، إقامة غوايل أوف)
قرآ) (- الطابق الثاني آقم) )) شوآ،)

019)/13/05)ما يلي): بتاآيخ)
قبول حسابات التصفية. (-

والنهائية) التامة  ال25ائة  إعطاء) (-
ملصفي الشركة.

لعمليات) إفتهاء) إعالن  (-
التصفية.

آسم) من  الشركة  شطب  (-
الضريبة املهنية والسجل التجاآي.

اإليداع القافوني تم إفجازه لدى)
التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
آقم) (،16/03/(0(0 يوم) بطنجة،)

.((3( اإليداع القافوني)
مستخلص مطابق لألصل

املصفي
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 RAJI CONSEIL ET AUDIT
RCA
SARL

التسمية االجتماعية للشركة تغيي2 
شركة محدودة املسؤولية، 
آأسمالها 100.000 دآهم.

املقر االجتماعي : إقامة العرفان 
1، عماآة آقم )1، شقة آقم 1، 

أكدال - الرلاط.
املسجلة بالسجل التجاآي آقم : 

.136179
العام) الجم   بمقت�شى 
ف25اير) (18 بتاآيخ) االستثنائي 
التسمية) بتغيي2  القراآ  تم  (،(0(0

 RAJI من) للشركة  االجتماعية 
إلى) (CONSEIL ET AUDIT

.RELEVANCE CONSULTING
القافون)) من  (3 املادة) تعديل  تم 

األسا�شي للشركة وفقا لذلك.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (،(0(0 اكتولر) ((6 بتاآيخ)

آقم898 .
مختصر النشر والتوزي 
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SOCIETE GROW FERT
SARL

CAPITAL SOCIAL
DE 100.000 DH

 SIÈGE(SOCIAL : DR(OULAD
 SAID CR ZOUADA CDT SIDI

 SLAMA(KSAR(EL(KEBIR -
ZOUADA

تاسيس شركة
بتاآيخ) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
واملصادقة) وض   ((0(0/10/(1
وتسجيل الوثائق املتعلقة))بتاسيس):)

.SOCIETE GROW FERT SARL
 SOCIETE (: التجاآي) العنوان 

.GROW FERT SARL
الكائن) املحل  (: االجتماعي) املقر 
بدواآ والد سعيد ج الزوادة ق سيدي)
القصر) (- اللوكوس) دائرة  سالمة 

الكبي2.
املدة):)99)سنة.

آأسمال الشركة):)مئة ألف دآهم)
)100.000)دآهم).

النشاط املزاول):
-)القيام بالدآاسات وأعمال الري.

-)تهيئة األآا�شي الفالحية.
ذات) شركة  (: القافوني) الشكل  (-

املسؤولية املحدودة.
:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد):)محمد الرياني.
والتسجيل) القافوني  اإليداع  تم 
الكبي2) بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 
بتاآيخ)0/11/09)0))تحت آقم)533.
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 SOCIETE EL KHASSAL
TRANS
SARL

CAPITAL SOCIAL
DE 100.000 DH

 SIÈGE(SOCIAL : DOUAR
 JBINATCDT OULAD OUCHIH

KSAR(EL(KEBIR - SOUAKEN
تأسيس شركة

بتاآيخ) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
واملصادقة) وض   ((0(0/09/(1
وتسجيل الوثائق املتعلقة))بتاسيس):)

.EL KHASSAL TRANS
 EL KHASSAL(:(العنوان التجاآي

.TRANS
اجبينات) دواآ  (: االجتماعي) املقر 
ج السواكن ق سوق الطلبة القصر)

الكبي2.
املدة):)99)سنة.

آأسمال الشركة):)مئة ألف دآهم)
)100.000)دآهم).

النشاط املزاول):
-)فقل املستخدمين لحساب الغي2

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)
السيد):)محمد الخصال.

والتسجيل) القافوني  اإليداع  تم 
الكبي2) بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 
بتاآيخ))0/11/0)0))تحت آقم)1)5.
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COSSECO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد، آأسمالها 

500.000.) دآهم.
املقر االجتماعي : آقم  3، شاآع 

محمد الخامس، زفقة عبد الكريم 
الخطابي، فاس املغرب.

 سجلها التجاآي عدد 39139 -
آقم التعريف املوحد 
00051 579000065

استمراآية الشركة
يوفيو) (30 بتاآيخ) ملحضر  تبعا 
الوحيد) الشريك  قرآ  (،(0(0



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15930

وضعيتها) آغم  الشركة  استمراآية 

الصافية السالبة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (( بتاآيخ) بفاس  التجاآية 

0)0))تحت آقم)56 ).

للبيان والنشر
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LK INVEST

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد آأسمالها 100.000 

دآهم.

الرلاط - حي الرياض - 1 زفقة 

الدلبوت قطاع 10 - مجموعة 5.

تقليص نشاط الشركة

العام) الجم   على  بناء) (: أوال)

أكتولر) ((3 يوم) املنعقد  االستثنائي 

الوحيد لشركة) الشريك  قرآ  ((0(0

السيد   LK INVEST SARL AU

محمد  اليماني  الحسني  القاديري 

املصادقة على ما يلي :

تغيي2 املادة 3 من النظام األسا�شي 

لشركة.

االجتماعي  الهدف  أصبح  ولذلك 

لشركة كالتالي :

التمويل وإعادة هيكلة الشركات

االستشاآة والتسيي2.

جمي   في  والتجاآة  االستثماآ 

املجالت.

بكتابة  القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط  التجاآية  باملحكمة  الضبط 

0)0) تحت آقم  10 فوفم25  في يوم 

.10835(

مقتطف وليان
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FOR BUILD

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة
العرفي) العقد  بمقت�شى 

بتاآيخ) االستثنائي  العام  للجم  

قرآ الشريك الوحيد) ((0(0/10/06

ما يلي):

-)تعيين مسي2 جديد لشركة السيد)

ايت الحاج عبد اللطيف.

السيد) السابق  املسي2  استقالة  (-

ايت الحاج عمر.

األسا�شي) القافون  تحديث  (-

للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (-

التجاآية بالرلاط تحت آقم)107601 

بتاآيخ)0/10/13)0).
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MAGIC PHONE

SARL AU

شاآع ابن الهيثم آقم 9  حي 

اإلفبعاث - سال

تاسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك الوحيد.

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  بسال قد  ((0(0/09/(1

شركة ذات املسؤولية محدودة ذات)

شريك الوحيد رصائصها كالتالي):

 MAGIC(تسمية الشركة):)شركة(-

.PHONE SARL AU

غرض) (: االجتماعي) الهدف  (-

الشركة املباشر أو الغي2 املباشر ألجلها)

بشراكة أو لغي2ها.

بي  وشراء)وتوزي  الهواتف النقالة)

واألجهزة اإللكت2وفية.

املقر االجتماعي):)شاآع ابن الهيثم)

آقم)9 )مكرآ حي اإلفبعاث)-)سال.

-)آأسمال الشركة مائة ألف دآهم)

 1000 إلى) مقسمة  (DH  100.000

للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة محرآة كلها من طرف السيد)

رالد ايفرد.

من) مسي2ة  الشركة  (: التسيي2)

طرف الشريك الوحيد السيد رالد)

ايفرد ملدة غي2 محددة.

الخالص) الرلح  من  (5% تقتط )

لتكوين االحتياط القافوني مادام هذا)

األري2 اقل من عشر الرأسمال يقسم)

الباقي على الحصص بعد إزالة القيم)

املنقولة من جديد أو املخصصة ألي)

احتياطي على حسب قراآ الشركاء.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0/11/05 في) بسال  االبتدائية 

الرقم) تحت  التجاآي  تسجيل  وتم 

.3((11
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األستاذة محاسن العاقل

موثقة بالرلاط

6))زفقة موالي آشيد،)شقة آقم)9

الهاتف):)0537.70.78.00/05377078.11

NABAWIA
SARL AU

 NABAWIA (: املسماة) الشركة 

.SARL AU

دآهم) ألف  عشرة  (: آأسمالها)

.10.000

 JARDIN DES (: مقرها االجتماعي)

.ROSES SOFITEL - RABAT

بمقت�شى عقد توثيقي تلقاه مكتب)

موثقة) العاقل،) محاسن  األستاذة 

بالرلاط،)بتاآيخ)3)/0/09)0)،)تقرآ)

ما يلي):

(: إلى) الشركة  غرض  تغيي2  (-

وشراء،) بي   وتصدير،) استي2اد 

توزي  جمي  مستحضرات التجميل)

الشخصية،) النظافة  ومستحضرات 

العطوآ.
القافون) من  (3 الفصل) تعديل  (-

األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) بتاآيخ) ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)0))108.
نسخة قصد البيان والنشر
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STE MSM VOYAGES
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية.
بسال) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0/10/09 بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)وكالة األسفاآ.

املقر):)حي اإلفبعاث شاآع القاعدة)

الجوية زفقة الظافر آقم)1)-)سال.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000)دآهم.

تداآ الشركة من طرف) (: التسيي2)

وسلمان) الفرجي  مصعب  السيدان 

الكناني ملدة غي2 محدودة.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

سال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ)0/11/05)0).

 3((07 (: التجاآي) السجل  آقم 

تحت آقم)69)35.
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STE ARIACOM
SARL AU

بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

تم تغيي2 بعض) ((0(0/10/08 بتاآيخ)

قوافين الشركة وحدد ما يلي):

بي  حصص الشركة كاملة والتي)

تقدآ ب)1000)حصة بمبلغ)100.000 

احسان) السيدة  طرف  من  دآهم 

عبدوس إلى السيد زكريا السدآاتي.

احسان) السيدة  واستقالة  إبراء)

وتعيين) الشركة  تسيي2  من  عبدوس 

السيد زكريا السدآاتي كمسي2 وحيد.

من) الشركة  مقر  عقد  تغيي2 

ففس) في  كراء) عقد  إلى  التوطين 

العنوان.



15931 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

تداآ الشركة من طرف) (: التسيي2)

املسي2 السيد زكريا السدآاتي ملدة غي2)

محددة.

بكتابة) تم  (: القافوني) لإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0/11/03 بتاآيخ)

.10815(
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 STE DOMISERVICES ET

CONSEIL
SARL

تكوين رشكة محدودة املسؤولية
بتماآة) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  بتاآيخ) 0/10/1)0))

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

اإلداآية) االستشاآات  (: الهدف)

والقافوفية.

الخامس) محمد  شاآع  (: املقر)

عماآة)1)شقة)11)حي النهضة)1)تماآة.
بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000)دآهم.

تداآ الشركة من طرف) (: التسيي2)

غي2) ملدة  الوآزازي  هاجر  السيدة 

محدودة.

بكتابة) تم  القافوني:) لإليداع 

تماآة) (- الضبط باملحكمة االبتدائية)

بتاآيخ) 0/11/0)0).
 13173 (: التجاآي) السجل  آقم 

تحت آقم85) .
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مكتب امودح للحسابات والدآاسات الجبائية)

والقافوفية.

زاوية باتر فون واإلسكندآية،)عماآة لينا)II،)شقة)

) B)حي املستشفيات)-)الداآ البيضاء.

الهاتف):)65.98.)8.))0

 CENTRE DE DIALYSE AIN

SEBAA
إنشاء شركة محدودة املسؤولية
10، زفقة ليت2اي، الداآ البيضاء

بالداآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

البيضاء،)مؤآخ في)13)غشت)0)0)،)

لشركة) اسا�شي  فظام  تحرير  تم 

راصياتها املسؤولية   محدودة 

)كالتالي):

 CENTRE DE DIALYSE(:(التسمية

AIN SEBAA)ش.م.م.

الغرض)(مختصر)

مباشرة بوسائلها الخاصة او عن)

طريق التعاقد من الباطن):

الكلي) غسيل  مركز  تشغيل 

الخدمات) وتقديم  الكلي،) وامراض 

بالكلي) والعناية  التشخيص 

املصابين) للمر�شى  االصطناعية 

املرحلة) في  الكلي  قصوآ  بأمراض 

ملر�شى) اإلسعافية  والرعاية  األري2ة 

لها االشت2اك في ردمة) يحق  الكلي،)

وفق) الطاآئة  الطبية  املساعدة 

القوافين واألفظمة املعمول بها في هذا)

املجال.

العمليات) جمي   عام،) وبشكل 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

أو التي من) املذكوآة اعاله،) باألشياء)

املحتمل أن تعزز تحقيقها وتطويرها،)

غي2) أو  مباشرة  أي مشاآكة  وكذلك 

في) بأي شكل من األشكال،) مباشرة،)

الشركات التي تسعى ألغراض مشابهة)

أو ذات صلة.

تلجأ) قد  (: الهدف) هذا  لتحقيق 

الشركة في أي مكان إلى جمي  األعمال)

طبيعتها) كافت  مهما  العمليات  أو 

وأهميتها مهما كافت،)طاملا أنها تساهم)

املذكوآة) أو تسهل تحقيق األنشطة 

حماية) املمكن  من  تجعل  أو  أعاله،)

أو) أوالصناعية  التجاآية  املصالح 

املالية للشركة أو الشركات التي لديها)

معها،) تجاآية  عالقة  أو  مجموعة 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر.
املقر االجتماعي):)10،)زفقة ليت2اي،)

الداآ البيضاء.

املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 على) مجزأة  دآهم  (100.000

دآهم للحصة) (100 من فئة) حصة،)

الواحدة،)اسندت كما يلي):

  00 (: عائشة) جبلي  السيدة 
حصة.

 (50 (: السيد جبلي عبد اللطيف)
حصة.

السيدة ابن فني مريم):)50))حصة.

السيد بيه اسماعيل):)100)حصة.
(: ل) التسيي2  أسند  (: التسيي2)
السيدة جبلي عائشة و السيد جبلي)

عبد اللطيف.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآيةبالداآ البيضاء.
قصد النشر واإلعالن
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مكتب امودح للحسابات والدآاسات الجبائية)
والقافوفية.

B(زاوية باتر فون واإلسكندآية،)عماآة لينا،)شقة(II 
))حي املستشفيات)-)الداآ البيضاء.

الهاتف):)65.98.)8.))0

حل وتصفية شركة
PERFECT CONTROLE

SARL
العامة) الجمعية  بمقت�شى 
(،(0(0 أغسطس) ((5 االستثنائية)
املقامة بمقر الشركة الكائن ب تجزئة)
106،)سيدي) 10،)آقم) الصباح زفقة)

مومن،)الداآ البيضاء.
وافق الشركاء)على)

-)تقرير مصفي الشركة.
حل الشركة وفق اللوائح املعمول)

بها باملغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 9 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 
فوفم25)0)0)،)تحت آقم)6)7531.
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AM TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم
املقر االجتماعي : 6، زفقة ضاية 

عوا، الطابق الراب ، شقة آقم 16، 
أكدال، الرلاط

التسيي2،) محضر  ملداولة  تبعا 
(،(0(0 سبتم25) (30 بتاآيخ) املنعقد 

قرآ الشريك الوحيد للشركة ما يلي)

بي  الحصص):)من السيد مردات)

مراد) عي�شى  السيد  إلى  الفتاح  عبد 

500)حصة.

 AM(تغي2 الشكل القافوني للشركة

TELECOM)من شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات شريك وحيد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (9 يوم)

.1083 3
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شركة سرام ترافو

3) زفقة أفوال إقامة فلوآي املكتب 

الراب  ميموزة القنيطرة

TEL : 0669159955

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) ((7 يوم) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�شي  القافون  وض   تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

التسمية):)شركة سرام ترافو.

أفوال) زفقة  ((3 (: املقر االجتماعي)

الراب  ميموزة) إقامة فلوآي املكتب 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

:)أعمال متنوعة) موضوع الشركة)

وتصدير،) استي2اد  إنشائية،) أو 

التجاآة.

 100.000 (: الشركة) مال  آأس 

دآهم.

إلى السيد هشام) أسند  (: التسي2)

املنعي.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

7))أكتولر)0)0).

سجل تجاآي آقم)56895.

172 P
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مشاتي ترونس
3) زفقة أفوال إقامة فلوآي املكتب 

الراب  ميموزة القنيطرة

TEL : 0669159955

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) يوم) 1) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�شي  القافون  وض   تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

التسمية):)مشاتي ترونس.

أفوال) زفقة  ((3 (: املقر االجتماعي)

الراب  ميموزة) إقامة فلوآي املكتب 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)فقل األشخاص،)

فقل البضاعة،)النقل املدآ�شي.

 100.000 (: الشركة) مال  آأس 

دآهم.

السيد يونس) إلى  أسند  (: التسي2)

مشاتي.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

)1)أكتولر)0)0).

سجل تجاآي آقم)5 565.

173 P

بزنس كاوشين
إقامة األمل آقم 30 شقة آقم 1 

شاآع واد زيز أكدال، الرلاط

TEL : 0669159955

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،(0(0 فوفم25) (9 يوم) بالرلاط 

وض  القافون األسا�شي لشركة ذات)

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

التسمية):)بزنس كاوشين.

املقر االجتماعي):)إقامة األمل آقم)

30)شقة آقم)1)شاآع واد زيز أكدال،)

الرلاط.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)فقل األشخاص،)

فقل البضاعة،)النقل املدآ�شي.

 100.000 (: الشركة) مال  آأس 

دآهم.

أسند إلى السيدة بسمة) (: التسي2)

طميس.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

9)فوفم25)0)0).

9 73 1)تحت) سجل تجاآي آقم)

عدد آقم)5199.

174 P

SAWA PACK
آأسمال : 0.000) دآهم

املقر االجتماعي : 15 شاآع األبطال 

آقم   أكدال، الرلاط

السجل التجاآي : 136775

تصفية الشركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العامة) الجمعية  (: األول) القراآ 

بعد سماع) ((0(0 أكتولر) ((0 بتاآيخ)

عمليات) لجمي   املصفي  قراءة 

التصفية تصادق على التقرير املذكوآ)

النهائي) التصفية  حساب  وكذلك 

الناتج عنه والذي يظهر آصيد �شيء)

أي مبلغ)(0))صفر دآهم.

العامة) الجمعية  (: الثاني) القراآ 

تقرآ م  األرذ في االعتباآ أن حساب)

التصفية النهائية يظهر آصيدا �شيء،)

يقرآ عدم سداد األسهم وعدم اجراء)

تخصيص.

اإلقفال) العامة  الجمعية  تعلن 

هذا) من  عتباآا  للتصفية  النهائي 

اليوم،)وابراء)ذمة املصفي من إداآته،)

وإعفائه من مهمته.

سجل) في  تم  (: القافوني) اإليداع 

بتاآيخ) التجاآية  الرلاط  محكمة 

آقم) تحت  (،(0(0 10)فوفم25)

.108360

175 P

شركة وان دريكسيون 

كوسمتيك
الحل املسبق للشركة

غي2العادية) العامة  الجمعية  إن 

 (0(0 أكتولر) (5 بتاآيخ) املنعقدة 

»شركة) لتسمية) الحاملة  للشركة 

شركة) كوسمتيك«) دآيكسيون  وان 

آأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

100.000)دآهم التي كان مقرها بالداآ)

ومصطفى) ياقوت  اللة  (61 البيضاء)

املعاني الطابق)))الرقم)85.

للشركة) املسبق  الحل  قرآت 

ابتداء)من)5)أكتولر)0)0).

سعيد) نعيمة  السيدة  عينت 

البيضاء) بالداآ  الساكنة  املسعودي 

ق) ((5 الداآ) (15 حي املسعودية زفقة)

ج بصفتها مصفيا م  تخويلها أوس )

التصفية) تحقيق  قصد  السلطات 

النهائية للشركة.

الداآ) في  التصفية  مقر  حددت 

ومصطفى) ياقوت  اللة  (61 البيضاء)

املعاني الطابق)))الرقم)85.

تم القيام باإليداع القافوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

 (0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)5897).

176 P

STE TOTAL MATERIELS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

151 شاآع أسامة بن زياد الطابق 

الثاني الجهة اليسرى، املعاآيف الداآ 

البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 (6 بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 

أكتولر)0)0)،)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي تتميز بالخصائص التالية):

 STE TOTAL(:(التسمية القافوفية

.MATERIELS

الغرض) (: االجتماعي) الغرض 

االجتماعي للشركة سواء)في املغرب أو)

في الخاآج):

تسويق وتصني  املعدات واألدوات)

الصناعية.

واملواد) القط   جمي   تسويق 

واألدوات الصناعية.

املستلزمات) كافة  تسويق 

الصناعية.

التجاآة العامة.

االستي2اد والتصدير.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

املنقولة) املالية  الصناعية  التجاآية 

والعقاآية املتصلة بصفة مباشرة أو)

غي2 مباشرة أو القادآة على املساهمة)

في تطوير الشركة.

املقر االجتماعي):)151)شاآع أسامة)

بن زياد الطابق الثاني الجهة اليسرى)

املعاآيف الداآ البيضاء.

سنة ابتداء) (99 (: املدة القافوفية)

من يوم التأسيس النهائي للشركة.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)

حصة) (1000 إلى) مقسم  وهو  دآهم 

اجتماعية من فئة)100)دآهم للحصة)

وحرآت) اكتتبت  كلها  الواحدة،)

بأكملها،)وتخص):

مغربي) الدوا،) هللا  عبد  السيد 

فوفم25) ((5 في) مزداد  الجنسية،)

1976،)القاطن بدليلة)1)زفقة)1)الحي)

الداآ البيضاء،) الصناعي ال25فو�شي،)

آقم) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ177813

تسي2 الشركة ملدة غي2) (: التسيي2)

محدودة من طرف):

مغربي) الدوا،) هللا  عبد  السيد 

فوفم25) ((5 في) مزداد  الجنسية،)

1976،)القاطن بدليلة)1)زفقة)1)الحي)

الداآ البيضاء،) الصناعي ال25فو�شي،)

آقم) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ177813

منفرد) بتوقي   الشركة  تسي2 

للمسي2.
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بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

0)0)،)تحت آقم) 9)فوفم25) البيضاء)

. 78909

177 P

AUTO SAAD

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL N°139

 LOTISSEMENT BENSAID SEBAA

AIOUNE EL HAJEB

تأسيس شركة

تم إفجاز القافون األسا�شي بتاآيخ)

بمكناس لتأسيس) ((0(0 أكتولر) ((0

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):

 AUTO SAAD شركة) (: التسمية)

.SARL AU

السياآات) بائ   (: النشاط)

املستعملة.

بائ  السياآات الجديدة.

بائ  قط  الغياآ.

تجزئة) (139 آقم) (: الرئي�شي) املقر 

بنسعيد سب  عيون الحاجب.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 

 1000 ب) موزعة  دآهم  (100.000

دآهم لكل سهم موزعة) (100 سهم،)

على املساهمين بالشكل التالي):

دآهم) (500.000 طامطام) محمد 

ما يعادل)1000)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسي2  (: التسيي2)

السيد محمد طامطام.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

آقم) تحت  مكناس  ملدينة  التجاآي 

.51(81

178 P

STE OULADIS
 N°51 ETAGE 2 APPT 7 RIAD

 ISMAILIA 1 TRANCHE(E 50050

MEKNES

تاسيس شركة
تم إفجاز القافون االسا�شي بتاآيخ)

لتأسيس) بمكناس  ((0(0 أكتولر) (9

املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمساهم وحيد باملواصفات التالية):

 OULADIS شركة) (: التسمية)

.SARL AU

العذائية) املواد  بائ   (: النشاط)

بالجملة والتقسيط.

أعمال متنوعة أو البناء.
الطابق) (51 آقم) (: الرئي�شي) املقر 
 1 آياض اإلسماعيلية) (7 الثاني شقة)

الجزئ)E)مكناس.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) آأسمال 

 1000 ب) موزعة  دآهم،) (100.000

دآهم لكل سهم موزعة) (100 سهم،)

على املساهمين بالشكل التالي):

سعيد والعربي)100.000)دآهم ما)

يعادل)1000)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسي2  (: التسيي2)

السيد سعيد والعربي.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

التجاآية بمكناس تحت آقم)07)51.

179 P

OWBIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

 RESIDENCE : مقرها االجتماعي

 ANDALOUS RUE

 YOUGOSLAVIE - IMM(B(N°60

GUELIZ - MARRAKECH

الرقم الضريبي 5)3 )65

السجل التجاآي آقم 01)1 

فسخ الشركة
 OWBIZ شركة) في  الشركاء) قرآ 

 3 بتاآيخ) املنعقد  العام  الجم  

أغسطس)0)0).

فسخ الشركة.

آضوان) محمد  السيد  تعيين 

إقامة) بمراكش  القاطن  السطوطي،)
زفقة) (10 عماآة ب شقة) (5 األفدلس)

بوغوسالفيا،)كمصفي للشركة.

للشركة) االجتماعي  املقر  وجعل 

ولحفظ) للمراسلة  للتصفية،) محال 

وثائق الشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) بتاآيخ) ) بمراكش  التجاآية 

0)0))تحت آقم)116880.

180 P

SPIRIT IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة
آأسمالها : 1.000.000 دآهم

 (RUE DAYET : املقر االجتماعي

 AOUA(APPT(N°13 AGDAL -

RABAT

الرقم الضريبي 773 333

السجل التجاآي آقم 71 63

استمراآ الشركة
 SPIRIT شركة) في  الشركاء) قرآ 

العام) الجم   في  (IMMOBILIER

املنعقد بتاآيخ)19)أكتولر)0)0))عدم)
كون) من  الرغم  على  الشركة  فسخ 

األموال الذاتية أصبحت تقل عن آب )

الرأسمال االجتماعي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (10 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)108377.

181 P

كيغالن كونستركسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرلاط حسان 3 زفقة صفرو

الرأسمال : 100.000 دآهم
زيادة في آاسمال

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

(،(0(0 يوليو) ((3 بتاآيخ) االستثنائي 

فقد قرآ ما يلي):
مبلغ) إلى  الشركة  آأسمال  آف  

1.000.000)دآهم.

توسي  مهام وتفويضات املسي2ين.
تحيين القافون األسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية بالرلاط.

182 P

FIDUCIAIRE T Z MISSION ET CONSEIL

AS CONSTRAV
SARL AU

تأسيس رشكة ذ م م ش و
تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ش ذ)

م م ش و.
 AS (: االجتماعي) اللقب 

.CONSTRAV SARL AU
الشريك واملساهم):)

السيدة سمية العمراوي،)ب و ط)
AB5 175( - 1000)سهم.

املسي2ة الوحيد):)سمية العمراوي.
آأس املال):)100.000)دآهم.

النشاط):)أشغال مختلفة.
أشغال الصرف الصحي.

املدة):)99)سنة.
18)شاآع عمر الخطاب) (: العنوان)

الطابق)))أكدال،)الرلاط.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 
التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(0(0

.1 7363
183 P

 EADS DEFENCE AND
SECURITY MOROCCO

SARL AU
س ت طنجة آقم 1 35.3

تغيي2 اسم الشركة
تغيي2 الغرض االجتماعي

الشريك) قراآات  بموجب محضر 
(،(0(0 أغسطس) الوحيد بتاآيخ) ))
 EADS DEFENCE AND للشركة)
شركة) (،SECURITY MOROCCO
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)
االجتماعي) مقرها  الكائن  وحيد،)
طريق) تجزئة  ( 17 آقم) بطنجة 

فنيدق،)قرآ ما يلي):
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 AIRBUS إلى) الشركة  اسم  تغيي2 

.DEFENCE AND SPACE MAROC

تغيي2 الغرض االجتماعي.

تعديل القافون االسا�شي للشركة)

بالتوافق.

تم افجاز اإليداع القافوني بكتابة)

الضبط باملحكمة التجاآية بطنجة في)

9)فوفم25)0)0)،)تحت آقم)35375).

184 P

ائتمافية ماغتا ش م م

)1)زفقة املوحدين شقة)01،)حسان،)الرلاط

TRAITEUR MCHICHI
SARL AU

االستثنائي) العام  للجم   تبعا 

 TRAITEUR الذي انعقد بمقر شركة)

 31 بتاآيخ) (MCHICHI SARL AU

أغسطس)0)0)،)قرآ الشركاء)ما يلي):

حل نشاط الشركة.

امشي�شي) احمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

لحل) االجتماعي  املقر  تعيين 

1))سافية الباشا الصبيحي،) الشركة)

قيساآية األمل دكان آقم)17)سال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 35(85 آقم) تحت  بسال  التجاآية 

بتاآيخ)3)فوفم25)0)0).

185 P

MATJAR RAHIZ
SARL AU

GH 1 8 حي املنصوآ عماآة

محل - M1 املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك وحيد

حرآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 (0( سبتم25) باملحمدية في تاآيخ) 1)

لشركة) االسا�شي  القافون  إنشاء) تم 

وحيد) لشريك  املسؤولية  محدودة 

رصائصها كالتالي):

التسمية):)متجر آحيز.

املواد) وتوزي   تسويق  (: املوضوع)

واملواد) الزآاعية  واألغذية  الغذائية 

االستهالكية بالتفصيل.

بي  التبغ بالتجزئة.
الغذائية) املكمالت  تسويق 

واملنتجات الغذائية ومشتقاتها.
تاجر جملة للمواد الغذائية واملواد)

االستهالكية.
سوق مصغرة.

استي2اد وتصدير جمي  املنتجات)
واإلكسسواآ.

التجاآة بشكل عام.
معالجة وتحويل وتعبئة املنتجات)

الغذائية والزآاعية.
املعامالت) جمي   عامة  ولصفة 
والصناعية) واملالية  التجاآية 
والزآاعية) والعقاآية  واملنقولة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)
املذكوآة) كليا أو جزئيا بأحد األشياء)
مرتبط أو مشابه) أعاله أو بأي �شيء)
العمليات) تنمية  يعزز  أن  يحتمل 
االجتماعية للشركة سواء)لنفسها أو)

فيابة عن ابررين.
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) محدد  (: الشركة) آاسمال 
 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

حصة من فئة)100)دآهم للحصة.
للسيد ميلود آاحيز)1000)حصة.

تعيين السيد) ( إلداآة الشركة تم)
للشركة) شريك  كمسي2  آاحيز  ميلود 
والسيد آحال آاحيز كمساعد املسي2)

غي2 مشاآك للشركة.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،(0(0 سبتم25) ((9 يوم) باملحمدية 

تحت آقم) 118.
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 SALMAN-IMPORT &
EXPORT
SARL AU

67 حي العيون طابق الثالث عماآة 
آقم 5 املحمدية

تأسيس رشكة محدودة املسؤولية لرشيك 
وحيد

حرآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
أكتولر) فاتح  تاآيخ  في  باملحمدية 
األسا�شي) القافون  إنشاء) تم  (،(0(0

لشريك) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الوحيد رصائصها كالتالي):

افد) أمبوآ  ( (- سلمان) (: التسمية)

إكسبوآ.

املوضوع):

دآاسة وإفتاج وشراء)ولي  واستي2اد)

وتصدير األجزاء)امليكافيكية واملعدفية)

واملحركات وجمي  ملحقات السياآات)

األررى ومعدات السياآات،)الجديدة)

السياحي) لالستخدام  املستعملة  أو 

والتجاآي،)صناعية أو زآاعية.

أفواع) جمي   وتصدير  استي2اد 

واألدوات) واملعدات  املنتجات 

الجديدة أو املستعملة.

الغياآ) وقط   اإلطاآات  تسويق 

واملنتجات واكسسواآات السياآات.

إنشاء)وحيازة واملشاآكة والتشغيل)

املباشر لجمي  وآش العمل وشركات)

اإلصالح أو الصيافة للمواد واألجهزة)

املذكوآة) باألشياء) املتعلقة  وابالت 

أعاله.

األعمال امليكافيكيةوالصيافة.

املشاآكة املباشرة أو غي2 املباشرة)

للشركة في جمي  املعامالت التجاآية)

التي قد تتعلق بأحد األشياء)املذكوآة)

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

طريق) عن  أو  هيئة  أي  أو  جديدة 

املساهمة أو االكتتاب أو شراء)األسهم)

أو حقوق الشركات أو افدماج املشاآي )

املشت2كة أو غي2ها.

املعامالت) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية واملالية والصناعية واملنقولة)

والعقاآية والزآاعية املتعلقة بشكل)

كليا أو جزئيا) مباشر أو غي2 مباشر،)

املذكوآة أعاله أو بأي) بأحد األشياء)

�شيء)ذي صلة أو ما شابه من املحتمل)

أن يعزز تنمية العمليات االجتماعية)

لحساب) أو  لنفسها  سواء) للشركة 

ابررين.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) محدد  (: الشركة) آأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

حصة من فئة)100)دآهم للحصة.

للسيد عبد اللطيف اغليلة)1000 

حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  إلداآة 

وحيد) كمسي2  اغليلة  اللطيف  عبد 

للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمدية يوم)))فوفم25)0)0)،)تحت)
آقم)1) 1.
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E-FIX
SARL AU

تصفية
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

أغسطس) (1( بتاآيخ) االستثنائي 

 E-FIX SARL(0)0)،)قرآ مسي2 شركة

.AU

مقرها) الوحيد  الشريك  ذات 

االجتماعي بالرلاط،)6))شاآع عمر بن)

الخطاب شقة)8)أكدال.

ما يلي):

تصفية الشركة,

محسن) الهواآي  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

ففس) هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقرها االجتماعي.

تم لدى كتابة) (: اإليداع القافوني)

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(0(0 أكتولر) (1( بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)7 1075.

188 P

TEMARA POUTRELLES
ش ذ م م ش و

تاسيس
على إثر عقد راص مؤآخ بتاآيخ)

)1)أكتولر)0)0)،)تم تأسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصبغات التالية):
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 TEMARA (: الشركة) اسم 

.POUTRELLES

:)هدف الشركة باملغرب) املوضوع)

أو بالخاآج.

واملتاجرة) األجوآ  وصن   إفتاج 

بجمي  أفواع مواد البناء.

 18 شقة) ((( (: آاالجتماعي) املقر 

واد) وزفقة  فاس  وادي  زفقة  ملتقى 

دآعة،)أكدال،)الرلاط.

دآهم) (100.000 (: املال) آاس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

حرآت كلها) دآهم لكل واحدة،) (100

باسم السيد عبد الفتاح ابندكالي.

99)سنة من تاآيخ إنشائها) (: املدة)

ما عدا في حالة تمديدها أو فسخها)

مسبقا.

التسيي2):)الشركة مسي2ة من طرف)

السيد عبد الفتاح ابندكالي.

أفجز باملحكمة) (: اإليداع القافوني)

فوفم25) (10 في) بالرلاط  التجاآية 

التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(0(0

.1 7 (7
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 MIHAD LEARNING PRIVEE
SARL AU

تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ) بالرلاط  املنعقد  االستثنائي 

31)أغسطس)0)0).

 MIHAD شركة) مسي2  قرآ 

 LEARNING PRIVEE SARL AU

ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى):)

 ( 53)إقامة نعامة متجر آقم) الرلاط)

زفقة واد سبو أكدال.

لدى) القافوني  اإليداع  تم  وقد 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجاآية)

(،(0(0 سبتم25) (15 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)106735.
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ائتامنية فداد ش ذ م م

5 املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف : 0537775972/0537775981

M J GROUP شركة
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املوق ) الشركة  فظام  بمقت�شى 

 (0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ) بالرلاط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملواصفات التالية):

 M J (: االجتماعية) التسمية 

.GROUP SARL

الت2ويج) (: االجتماعي) الغرض 

العقاآي.
دكاآ) زفقة  (: االجتماعي)  املقر 

حي املحيط) (1 مكرآ الشقة) ((( آقم)

الرلاط.

دآهم) (100.000 (: الراسمال)

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)

دآهم للواحدة موزعة على الشركاء)

على النحو التالي):

اللطيف) عبد  الجي2اآي  السيد 

)9))حصة.

السيد املون ابراهيم)156)حصة.

 156 هللا) عبد  املودن  السيد 

حصة.

السيد الجي2اآي عبد الكريم) 8 

حصة.

السيد ابن السب  علي)78)حصة.

 78 السعدية) املودن  السيدة 

حصة.

السيدة املودن مليكة)78)حصة.

السيدة املودن فاطمة)78)حصة.

مجموع الحصص)1000)حصة.

ابراهيم) املودن  السيد  (: التسيي2)

والسيد الجي2اآي عبد اللطيف.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم25.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (11 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)7509 1.

191 P

ائتامنية فداد ش ذ م م

5 املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف : 0537775972/0537775981

DARJAR.COM شركة
SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة
تعديل القافون األسا�شي  للشركة

العام) الجم   محضر  حسب 

أكتولر) (6 بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

DARJAR. قرآ شركاء)شركة) (،(0(0

الراسمال) ذات  (COM SARL

1.800.000)دآهم والتي يوجد مقرها)

 7 آقم) أوكايمدن شقة  زفقة  (38 ب)

أكدال،)الرلاط ما يلي):

 38 من) االجتماعي  املقر  تحويل 

أكدال) (7 آقم) شقة  أوكايمدن  زفقة 

شاآع) (10 التالي) العنوان  إلى  الرلاط 

 (56 فيال) (0(6 0(6001 آشد) ابن 

أكدال الرياض)10000)الرلاط.

تعديل القافون األسا�شي للشركة)

محضر) في  عليه  منصوص  هو  كما 

الجم  العام االستثنائي.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.76969
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RICH CARS
SARL AU

استثنائي) عام  جم   بمقت�شى 

(،(0(0 فوفم25) حرآ في الرلاط في) )

 RICH قرآ الشريك الوحيد للشركة)

CARS)ش م م ذات الشريك الوحيد)

ما يلي):

طرف) من  حصة  (100 تفويت)

السيد فوآ الدين مرحوم إلى السيد)

جهاد واكريم.

استقالة السيد فوآ الدين مرحوم)

من منصبه كمسي2 للشركة.

تعيين السيد جهاد واكريم كمسي2)

وحيد للشركة.

تعديل املواد)6،)7،)13)من القافون)

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) 10899)بتاآيخ)10)فوفم25)

.(0(0

193 P

ELITE AUTOMOTO
SARL AU

استثنائي) عام  جم   بمقت�شى 

(،(0(0 فوفم25) حرآ في الرلاط في) )

 ELITE قرآ الشريك الوحيد للشركة)

AUTOMOTO)ش م م ذات الشريك)

الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

السيد حسين زهر إلى السيد يوسف)

الغزالي.

من) زهر  حسين  السيد  استقالة 

منصبه كمسي2 للشركة.

الغزالي) يوسف  السيد  تعيين 

كمسي2 وحيد للشركة.
تعديل املواد)6،)7،)13)من القافون)

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

فوفم25) (9 بتاآيخ) (1088 5 تحت آقم)

.(0(0
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STE SOFIA  BLUES TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في) املؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،(0(0 سبتم25) فاتح 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الخاصيات) وذات  وحيد  بشريك 

التالية):

  STE SOFIA (: االجتماعي) االسم 

.BLUES TRANS SARL AU

فقل البضائ ) (: النشاط التجاآي)

املختلفة،) األعمال  الغي2،) لحساب 

االستي2اد والتصدير.
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املقر االجتماعي):)شاآع)9)آقم)))حي)

لقديم حاج قدوآ مكناس.

املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25.

دآهم) (100.000 (: الراسمال)

مقسمة إلى)1000)حصة قيمة كل منها)

100)دآهم للحصة الواحدة،)وزعت)

السيديوسف) التالي  الشكل  على 

اقبلي)1000)حصة.

يوسف) للسيد  والتوقي   التسيي2 

اقبلي.

باملركز) القافوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثماآ جهة فاس مكناس)

تحت آقم) (،(0(0 أكتولر) (19 بتاآيخ)

السجل التجاآي))51181.
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STE AMZAKAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 816 زفقة 

يوسف بن تاشفين حي النهضة 

بالطابق السفلي، تماآة

آقم السجل التجاآي : 119791

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

مسي2) قرآ  بالرلاط  ((0(0 يوليو) (8

الشركة ما يلي):

تغيي2 املقر االجتماعي إلى آقم)816 

زفقة يوسف بن تاشفين حي النهضة)

بالطابق السفلي تماآة.

للشركة) الرئي�شي  النشاط  تغيي2 

من منعش عقاآي إلى مقاول األشغال)

املختلفة أو البناء.

قافون) من  و ) (( الفصول) تغيي2 

الشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

.10819(
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STE DAYCO

SARL

آاسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : تجزئة مسي2ة )

آقم 136 الطابق تحت األآ�شي تماآة

آقم سجل تجاآي : 93309

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 ))سبتم25)0)0))بالرلاط قرآ مسي2)

الشركة ما يلي):

 DAYCO SARL الشركة املسماة)

السيد) طرف  من  مسي2ة  ستصبح 

احمد) والسيد  مذكوآي  حسن 

حمدي.

قافون) من  (19 الفصل) تغيي2 

الشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.108(5 
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شركة عرصة البديع

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

آأسمالها : 10.000.000 دآهم

املقر االجتماعي :  8)، شاآع 

الزآقطوني الداآ البيضاء

آقم السجل التجاآي : 180951 

الداآ البيضاء

آقم التعريف الجبائي : 65)85)0 

للتنمية) صوميد  شركة  إن 

لشركة) الوحيد  الشريك  باعتباآها 

عرصة البدي ،)قرآت بتاآيخ)5)يوفيو)

0)0))ما يلي):

استقالة السيدة أميمة الودغي2ي)

وحيد) كمسي2  مهامها  من  الحسني 

للشركة.

العرو�شي) إيمان  السيدة  تعيين 

البدي ) كمسي2 وحيد لشركة عرصة 

ملدة غي2 محدودة.

تغيي2 النظام األسا�شي إثر ذلك.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 
أكتولر)0)0)،)تحت آقم)))7508.
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CENTRE D’AFFAIRS OUAHB
DOMICILIATION DES ENTRPRISES

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

IKWANE ZYAD TAHA
SARL

املؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) بالبيضاء)
ذات) شركة  إنشاء) الشركاء) قرآ 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

ابتية):
 IKWANE ZYAD (: التسمية)

.TAHA
الغرض):

منعش عقاآي.
اللة) محج  (61 (: اإلجتماعي) املقر 
األول) الطابق  (39 الرقم) ياقوت 

البيضاء.
آأسمالها):)100.000)دآهم مجزئة)
دآهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 إلى)

للحصة.
السيد) الشركة  يسي2  (: إداآتها)

الحيط حسن والحيط جواد.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((0(0 فوفم25) (9 يوم) بالبيضاء)
بالسجل) واملقيدة  (753(71 آقم)

التجاآي تحت آقم)5)790 .
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شركة قصر برمك
ش.م.م

آأسمالها : 500.000.00)
السجل التجاآي : 39)

تجزئة آقم 3 القطاع السياحي 
آؤوس النخيل الجماعة القروية 
غرب السباة زيز إقليم الرشيدية

العام) الجم   محضر  تصحيح 
اإلستثنائي املنعقد يوم) )ماي)019) 

بإعادة القسمة للحصص كما يلي):

السيد فزاآ جواد يملك)5)6)حصة)
في آأس مال)5.000.00)6)دآهم.

تمتلك) فادية  الصباآ  السيدة 
مال) آأس  في  حصة  (156.(

50.00).156)دآهم.
تمتلك) البهالي  حاجة  السيدة 
مال) آأس  في  ).156حصة 

50.00).156)دآهم.
الجليل) عبد  جواد  مروة  ابنسة 
مال) في آأس  حصة  (31(.50 تمتلك)

500.00.)31)دآهم.
الجليل) عبد  جواد  هيثم  السيد 
مال) آأس  في  حصة  (6(5 يمتلك)

5.000.00)6)دآهم.
الجليل) عبد  جواد  ايمن  السيد 
مال) آأس  في  حصة  (6(5 يمتلك)

5.000.00)6)دآهم.
500))حصة آأس املال) (: املجموع)

500.000.00))دآهم.
ولهذا تم تعديل املادتين)6 & 7)من)

القافون األسا�شي.
لقد تم التصريح يومه))))أكتولر)
0)0))تحت عدد)995)بكتابة الضبط)
السجل) قسم  اإلبتدائية  باملحكمة 

التجاآي الراشيدية.
200 P

 DIPLOMATIC CITY DAR
ESSALAM GARDENS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : 17 شاآع صومعة 
حسان الرلاط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 (0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ) بالرلاط 
لشركة) األسا�شي  النظام  إعداد  تم 
ذات املسؤولية املحدودة رصائصها)

كالتالي:)
 DIPLOMATIC CITY (: االسم)

.DAR ESSALAM GARDENS
املوضوع):)

اإلنعاش العقاآي.
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شاآع   17 (: اإلجتماعي) املقر 
صومعة حسان الرلاط.

املدة : 99 سنة من يوم تسجيل 
الشركة في السجل التجاآي.

دآهم   100.000  : الرأسمال 
قيمة  من  حصة   1.000 إلى  مقسم 
للحصةالواحدة  دآهم   100.00

موزعة على الشكل التالي :
شركة  بحوزة  حصة   990
 MARITA IMMOBILIERE SARL

.AU
شركة  بحوزة  حصص   10
 DIFAF PARTICIPATIONS

.TOURISTIQUES SARL
غي2  ملدة  الشركة  يسي2   : اإلداآة 

محدودة السيد بولكوط آحال.
فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسم25.
األآلاح : 5 % لإلحتياط القافوني 
يروه  فيما  الشركاء  يوظفه  والباقي 

مناسبا.
أفجز اإليداع القافوني لدى كتابة 
بالرلاط  التجاآية  املحكمة  ضبط 
آقم  تحت   (0(0 فوفم25   3 بتاآيخ 

.5066
لإلشاآة والتنبيه

201 P

BAK MANAGER COMPTABLE
أوالد مطاع تماآة))17)آقم)3)الطابق األآ�شي)

سكتوآ

 INGENIERIE, شركة
 EXPERTISE, ETUDE ET

CONSULTING
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة
أوالد مطاع تماآة )17 آقم 3 الطابق 

األآ�شي سكتوآ تماآة
السجل التجاآي : 3)66)1

املنفرد) الشريك  قرآ 
 INGENIERIE, EXPERTISE, ETUDE
أوالد) (ET CONSULTING S.A.R.L
السجل) في  واملسجلة  ( تماآة) مطاع 
التجاآي آقم))17)آقم)3)شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

 مقرها اإلجتماعي الطابق األآ�شي 

 1(66(3 التجاآي   السجل  سكتوآ 

ما يلي : 

 حل الشركة.

الخالفة  يوسفي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

أوالد  في  التصفية  مقر  تعيين 

الطابق   3 آقم   17( تماآة  مطاع 

األآ�شي سكتوآ تماآة.

في  القافوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة اإلبتدائية بتماآة بتاآيخ 6) 

أكتولر 0)0) تحت آقم 31)  .
للنشر واإلعالن

202 P

STE. AURORA CAR

SARL AU

آأسمالها : 100.000.00 دآهم

املقر اإلجتماعي : ماآي اذا عماآة آقم 

1 شقة آقم 3 شاآع الحسن II تماآة

اإلستثنائي) العام  الجم   إن 

 AURORA CAR SARL AU لشركة)

آأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

100.000.00)دآهم.

 1 آقم) عماآة  اذا  ماآي  (: مقرها)

الثاني) الحسن  شاآع  (3 آقم) شقة 

سبتم25) فاتح  يوم  واملنعقد  تماآة 

0)0))قرآ ما يلي):

م ) الشركة  وتصفية  تفكيك 

كمصفي) آزوقي  طاآق  السيد  تعيين 

اإلجتماعي) املقر  وتحديد  للشركة 

التالي) العنوان  إلى  الشركة  لتصفية 

 3 شقة آقم) (1 ماآي اذا عماآة آقم)

شاآع الحسن الثاني تماآة.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

أكتولر) ((8 يوم) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)108117.

203 P 

ATT FIDUCIAIRE

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

 CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL : 300.000.00 DH

STE. ALIS BOBINAGE

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

آأسمال الشركة : 100.000.00 

دآهم

R.C N°509(5

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

القافون) تم وض   سبتم025)0)) ((1

أعاله) املذكوآة  للشركة  األسا�شي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد ما يلي):

 STE. ALIS BOBINAGE(:(التسمية

.SARL AU

املقر اإلجتماعي):)آقم)9)عماآة ب)  

قطاع ب البساتين مكناس.

آأسمال) (: اإلجتماعي) آأسمالها 

 100.000.00 في) محدد  الشركة 

دآهم.

الهدف):

التلفيف) وآشة  مستغل  (

الكهرلائي.

تاجر معدات الطاقة الشمسية.

مقاول أشغال كهرلائية.

املقدمي) الناجم  السيد  (: املسي2)

غي2) ملدة  للشركة  وحيد  كمسي2 

محدودة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاآي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( التجاآية بمكناس بتاآيخ)

0)0))آقم السجل التجاآي)5)509.

204 P

ATT FIDUCIAIRE

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

 CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL : 300.000.00 DH

STE. NAJAT ASSISTANCE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمال الشركة : 100.000.00 

دآهم

R.C N°50935

تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

6))أغسطس)0)0))تم وض  القافون)

أعاله) املذكوآة  للشركة  األسا�شي 

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

)ما يلي):

 STE. NAJAT (: التسمية)

.ASSISTANCE SARL

املقر اإلجتماعي):)عماآة)1))أ،)زفقة)

 3 الشقة) األآ�شي،) الطابق  العرعاآ 

أليم مكناس.

آأسمال) (: اإلجتماعي) آأسمالها 

 100.000.00 في) محدد  الشركة 

دآهم.

الهدف):

)مستغل سياآات اإلسعاف.

ومساعدة تنقل السياآات.

مقران) دفيا  السيدة  (: املسي2ة)

غي2) ملدة  للشركة  وحيدة  كمسي2ة 

محدودة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاآي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( التجاآية بمكناس بتاآيخ)

0)0))آقم السجل التجاآي)50935.

205 P
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ATT FIDUCIAIRE

SARL

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL : 300.000.00 DH 

STE. ADANOR TRUCKS

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

 آأسمال الشركة : 100.000.00 

دآهم

R.C N°51(57

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

القافون) تم وض   ((0(0 أكتولر) (1(

أعاله) املذكوآة  للشركة  األسا�شي 

املحدودة) املسؤولية  ذات   شركة 

ما يلي):

 STE. ADANOR (: التسمية)

.TRUCKS SARL AU

الوفاء،) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

بقعة)151)س شقة)))الطابق)1)الباب)

الطويل اإلسماعلية مكناس).

آأسمال) (: اإلجتماعي) آأسمالها 

 100.000.00 في) محدد  الشركة 

دآهم.

الهدف):

)فيكوص.

تصدير واستي2اد.

مشغل وآشة ميكافيكية واإلصالح)

امليكافيكي.

بوفواضر) هشام  السيد  (: املسي2)

غي2) ملدة  للشركة  وحيد  كمسي2 

محدودة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاآي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (9 بتاآيخ) بمكناس  التجاآية 

0)0))آقم السجل التجاآي)57)51.

206 P

ATT FIDUCIAIRE

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

ETUDE DE PROJET

 CONSTITUTION DE SOCIETE

CAPITAL : 300.000.00 DH

 STE. MIDEL IKEN TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

 آأسمال الشركة : 100.000.00 

دآهم

R.C N°( 89

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

تم وض  القافون) ((0(0 فاتح يوفيو)

أعاله) املذكوآة  للشركة  األسا�شي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد ما يلي):

 STE. MIDEL IKEN (: التسمية)

.TRAVAUX DIVERS SARL AU
زفقة الغازي) (73 (: املقر اإلجتماعي)

ايت الرب  ميدلت.

آأسمال) (: اإلجتماعي) آأسمالها 

 100.000.00 في) محدد  الشركة 

دآهم.

الهدف):

أو) العامة  األشغال  في  مقاول  (

البناء.

استغالل املناجم.

تاجر األجهزة أو املعدات املستعملة)

في طب األسنان.

املسي2):)السيد اشرف يكن كمسي2)

وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاآي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 التجاآية بمكناس بتاآيخ)

0)0)))آقم االيداع) 16)آقم السجل)

التجاآي)89 ).

207 P

SOCIETE CASH AB61

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 100.000 دآهم

سجل تجاآي : 9)1311 تماآة

تمت) ((0(0 أكتولر) (6 بتاآيخ)

لشركة) األسا�شي  النظام  صياغة 

محدودة) شركة  (CASH AB61

دآهم) (100.000 املسؤولية آأسمالها)

عماآة) (7 مقرها اإلجتماعي مجموعة)

1C-87)النوآ تامسنا.

املوضوع):

تحويل األموال.

الشركاء):

مغربي) محمد  عرلاوي  السيد 

الوطنية) للبطاقة  حامل  الجنسية،)

50))حصة من) D(10507)،)ب) آقم)

آأسمال الشركة.

مغربي) أيوب  عرلاوي  السيد 

الوطنية) للبطاقة  حامل  الجنسية،)

آقم)HA(13118)،)ب)50))حصة من)

آأسمال الشركة.

مغربي) أسامة  عرلاوي  السيد 

الوطنية) للبطاقة  حامل  الجنسية،)

آقم)HA197131)،)ب)50))حصة من)

آأسمال الشركة.

السيدة الصاديقي حليمة مغرلية)

الوطنية) للبطاقة  حاملة  الجنسية،)

50))حصة من) DA( 1(3)،)ب) آقم)

آأسمال الشركة.

غي2) ملدة  للشركة  تسيي2  فوض 

محددة للسيد):

مغربي) محمد  عرلاوي  السيد 

الوطنية) للبطاقة  حامل  الجنسية،)

،(D(10507(آقم

بالسجل) القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاآي 

تحت آقم) ((0(0 أكتولر) (8 لتماآة في)

.13( 

208 P

SKETCH.MA
SARL AU

آأسمال : 100.000.00 دآهم
مقرها اإلجتماعي : آكن شاآع 

الحسن الثاني وشاآع عباس بن 
فرفاس الكسرن أ 6 أكدال الرلاط
التعريف الضريبي : 15330  3
السجل التجاآي : 77   1

إعالن تعديلي
بناء)على قراآ الجمعية العامة غي2)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (( العادية بتاآيخ)

ما يلي):
العمومية) الجمعية  قرآت 
حاليا) البالغة  املال  آأس  زيادة 
على) مقسما  دآهما  (100.000 مبلغ)
دآهم) (100 بقيمة) سهم  (1000
زيادتها) بالكامل،) مدفوعة  للسهم،)
طريق) عن  دآهم  (1.000.000 إلى)
بقيمة) جديد  سهم  (9000 إنشاء)
يتم) أن  على  منها،) لكل  دآهم  (100
اإلكتتاب بها واإلفراج عنها عن طريق)
الخصم املباشر من الحساب))الجاآي)
السيد) الوحيد  للشريك  لالئتمان 
حق) عن  التنازل  م   موحي،) يونس 
وفقا) للشركة،) التفضيلي  اإلكتتاب 

للنظام األسا�شي.
تعديل) العامة  الجمعية  تقرآ 
املادة)6)واملادة)7)من النظام األسا�شي)
للشركة بحيث يتم استبدالها تلقائيا)
باألحكام) اليوم  هذا  من  اعتباآا 
يقوم الشريك التالي يتقديم) التالية:)

املساهمات النقدية وهم):
 1.000.000 محيي) يونس  السيد 

دآهم.
 1.000.000 املحدد هو) ( آأسمال)
10.000)سهم) دآهم وهي مقسمة إلى)
بقيمة)100)دآهم للسهم،)مكتتبة بها)
ومخصصة) فقدا  بالكامل  ومدفوعة 
للشركاء)بما يتناسب م  مساهماتهم.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
التجاآية) املحكمة  بقلم  القافوني 
بالرلاط بتاآيخ)))فوفم25)0)0)،)تحت)

آقم اإليداع)108136.
209 P
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GHOSNE TEC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

 آأسمالها : 10.000 دآهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة الزلي2 317، 
الطابق األول الشقة   الداآالبيضاء
السجل التجاآي آقم 199173

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
 GHOSNE TEC لشركة) اإلستثنائي 
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
طوآ) في  وحيد  بشريك  محدودة 

مقر) والكائن  املسبق  اإلفحالل 
افحاللها في تجزئة الزلي2 317، الطابق 
األول الشقة   الداآالبيضاء، بتاآيخ 

8) ديسم25 011) تقرآ ما يلي :
 (8 في  للشركة  مسبق  افحالل 
في آهان  توجد  والتي   (011 ديسم25 

التصفية.
غصن  سعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة .
في  الشركة  تصفية  مقر  تعيين 
األول  الطابق   ،317 الزلي2  تجزئة 

الشقة   الداآالبيضاء.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
ف25اير) فاتح  بتاآيخ  بالداآالبيضاء)

0)0)،)تحت آقم)139)9 .
 210 P

WIFAK CENTRE
الخروج من الشياع لوآثة الهالك 

عمر السالوي
وفاة الهالكة أمينة بنشقرون، أآملة 

السالوي
تفويت حصة واحدة

أيلولة تركة الهالكة أمينة بنشقرون، 
أآملة السالوي

تعديالت تالزمية للنظام األسا�شي
العادية) غي2  العامة  الجمعية  إن 
املنعقدة في)15)أكتولر)0)0))للشركة)
 WIFAK CENTRE لتسمية) الحاملة 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها)580.000)دآهم.

الكائن مقرها بالداآالبيضاء)113،)
التجاآي) (السجل  املقاومة) شاآع 

الداآالبيضاء)آقم)969.)11))قد):

يظلو) بأال  الوآثة  قراآ  سجلت 

الشركة) حصص  ومنح  الشياع  في 

عمر)) للمرحوم  مملوكة  كافت  التي 

السالوي لوآثته.

أمينة) الهالكة  وفاة  سجلت 

بنشقرون،)أآملة السالوي الواقعة في)

5))أغسطس)019).

طرف) من  التفويت  سجلت 

 OMNIUM FINANCIER شركة)

لحصته في) (MAROCAIN OFIMAR

أمينة) الهالكة  وآثة  لفائدة  الشركة 

بنشقرون،)أآملة السالوي وانسحاب)

 OMNIUM FINANCIER شركة)

MAROCAIN OFIMAR)من آأسمال)

الشركة.

 1.353 سجلت األيلولة اإلآثية ل)

تمتلكها) كافت  التي  الشركة  حصة 

أآملة) بنشقرون،) أمينة  الهالكة 

السالوي لفائدة):

ابراهيم) محمد  السيد  إبنها 

من) حصة  (170 إلى حدود) السالوي 

فادية) السيدة  إبنتها  حصة  ( 80

السالوي،)

زوجة بمنصوآ الحوتي الحسني،)

إلى حدود)85)حصة من)80 )حصة.

إبنتها السيدة مليكة السالوي،)إلى)

حدود)85)حصة من)80 )حصة.

إسماعيل) أحمد  السيد  حفيدها 

من) حصة  (56 حدود) إلى  السالوي،)

80 )حصة.

ياسين) محمد  السيد  حفيدها 

من) حصة  (85 حدود) إلى  السالوي،)

80 )حصة.

حفيدتها السيدة عالية السالوي،)

إلى حدود)8))حصة من)80 )حصة.

سجلت قراآ الوآثة باأل يظلوا في)

املذكوآة) الحصص  ومنح  الشياع 

بينهم بالنسب املشاآ إليها أعاله.

عدلت تالزميا الفصلين السادس)

والساب  من النظام األسا�شي.

تفويت حصص) عقد  يت2تب عن 

 (0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ) الشركة 

 OMNIUM(للشركة املعنية أن شركة

 FINANCIER MAROCAIN

مسؤولية) ذات  شركة  (OFIMAR

 1.000.000 آأسمالها) محدودة 

بالداآالبيضاء) مقرها  الكائن  دآهم،)

ليساسفة) الجديدة،) طريق  (،9 كلم)

الداآالبيضاء) التجاآي  (السجل  ((

قد فوتت الحصص) (،(36.8 5 آقم)

أعاله) إليها  املشاآ  للشركة  الوحيدة 

لفائدة وآثة الهالكة أمينة بنشقرون،)

أآملة السالوي.

تم القيام باإليداع القافوني بكتابة)

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداآالبيضاء)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0) 

تحت آقم) 753.01.
املدبر

211 P

 CARRELAGE EL شركة

MENZEH
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرلاط) ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 CARRELAGE EL (: التسمية)

.MENZEH

الهدف):

)اإلستي2اد والتصدير.

األشغال املختلفة أو البناء.

التجاآة.

 5 املحل آقم) (: التجاآي) العنوان 
آقم)9))آقم)30)سوق))البساتين املنزه)

طرق عين عودة تماآة.

الراسمال):)حدد آأسمال الشركة)

إلى) مقسمة  دآهم  (100000.00 في)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصة).

السيد عمر) تعيين  تم  (: التسيي2)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  طاهري 

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاآيخ التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بتماآة تحت آقم)

09)131)بتاآيخ)10)فوفم25)0)0).

212 P

FORSAMED شركة
ش.م.م

حي األمل الغربي الدآيوش

تأسيس شركة
الناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) (7 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

التسمية):)FORSAMED)ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي):)

مقاول حفر ابباآ.

مقاول األشغال العمومية والبناء.

فقل البضائ  وطني ودولي لحساب)

الغي2 وتصدير واستي2اد.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

ترتبط) التي  والعقاآية  التجاآية 

الشركة. بهدف  مباشرة  بصفة 

الغربي  األمل  حي   : اإلجتماعي) املقر 

الدآيوش.

آأس مال الشركة : 100.000.00 

دآهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دآهم.

التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف:

 السيد طوآي محمد.

 والسيد السقاآ محند.

الشركاء :

طوآي محمد 500 حصة.

السقاآ محند 500 حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالدآيوش بتاآيخ)5)فوفم25)

0)0)،)تحت آقم)70.

213 P
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SELOUANE GOLD
ش.م.م بشريك واحد

تجزئة العمران آقم 3)1) سلوان 

الناضوآ

بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) بتاآيخ) 1)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

SELOUANE GOLD(:(التسمية

ش.م.م بشريك واحد.

الغرض اإلجتماعي):)

منعش عقاآي.

تصدير واستي2اد.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: تجزئة العمران  املقر اإلجتماعي)

آقم 3)1) سلوان الناضوآ.

آأس مال الشركة : 100.000.00 

دآهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دآهم.

التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف 

السيد البالي عبد اإلله.

الشركاء :

البالي عبد اإلله 1000 حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) بالناضوآ  اإلبتدائية 

أكتولر0)0)،)تحت آقم)3385.

214 P

BIMED FISH شركة
ش.م.م

حي عبد املومن بني أفصاآ الناضوآ

تأسيس شركة
بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وض ) تم  ((0(0 فوفم25) (( بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

التسمية):)BIMED FISH)ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي):)

بي  االسماك بالجملة).

والنقل لحساب الغي2.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: حي عبد املومن  املقر اإلجتماعي)

بني أفصاآ الناضوآ.
 100.000 (: الشركة) مال  آأس 

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد بيجو مصطفى والسيد بيجو)

محمد.

الشركاء):

السيد بيجو مصطفى)500)حصة.

500)حصة. ( )السيد بيجو محمد)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

3)فوفم25) اإلبتدائية بالناضوآ بتاآيخ)

0)0)،)تحت آقم)90 3.
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 FATIH FER شركة
ش.م.م بشريك واحد

تجزئة اوفدا حي املطاآ أيلو 36 برقم 
65 الناضوآ

 تأسيس شركة
بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

ش.م.م) ( (FATIH FER (: التسمية)

بشريك واحد.

الغرض اإلجتماعي):)

بي  مواد البناء).

الفالحية ولي  معدات) املواد  بي  

ولوازم املكاتب.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: تجزئة اوفدا حي  املقر اإلجتماعي)

املطاآ أيلو 36 برقم 65 الناضوآ.
 100.000.00 (: آأس مال الشركة)

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد فاتح حسان.

الشريك):

السيد فاتح حسان)1000)حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) بالناضوآ  اإلبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)07 3.

216 P

      PNEU FRERES BAJJA  شركة

ش.م.م بشريك واحد

تاوآيرت بوستة سلوان الناضوآ

 تأسيس شركة

بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

  PNEU FRERES BAJJA(:(التسمية

ش.م.م بشريك واحد.

الغرض اإلجتماعي):)

استي2اد وتصدير اإلطاآات وإعادة)

تدويرها).

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: تاوآيرت بوستة  املقر اإلجتماعي)

سلوان الناضوآ.

 100.000.00 (: آأس مال الشركة)

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد بجة عبد العزيز.

الشريك):

 1000 العزيز) عبد  بجة  السيد 

حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضوآ بتاآيخ) )فوفم25)

0)0)،)تحت آقم)3503.
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ALESTA شركة
ش.م.م بشريك واحد

حي أوالد عي�شى بني أفصاآ الناضوآ

 تأسيس شركة
بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) (5 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

ش.م.م   ALESTA (: التسمية)

بشريك واحد.

الغرض اإلجتماعي):)

عبوات تجفيف من آقائق شيبس)

والفواكه املجففة).

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: حي أوالد عي�شى  املقر اإلجتماعي)

بني أفصاآ الناضوآ.

 100.000.00 (: آأس مال الشركة)

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد الطويل مراد.

الشريك):

السيد الطويل مراد)1000)حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضوآ بتاآيخ) )فوفم25)

0)0)،)تحت آقم) 350.

218 P

 UMA SERV شركة
ش.م.م بشريك واحد

أمل 1) الطابق الخامس مركز بني 

أفصاآ الناضوآ

 تأسيس شركة
بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

ش.م.م   UMA SERV (: التسمية)

بشريك واحد.
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الغرض اإلجتماعي):)

استي2اد وتصدير املواد الغذائية).

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: أمل 1) الطابق  املقر اإلجتماعي)

الخامس مركز بني أفصاآ الناضوآ.

 100.000.00 (: آأس مال الشركة)

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد الرطبي ملود.

الشريك):

السيد الرطبي ملود)1000)حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

3)فوفم25) اإلبتدائية بالناضوآ بتاآيخ)

0)0)،)تحت آقم))9 3.
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EMROUD LOGISTICS شركة
ش.م.م بشريك واحد

تاوآيرت بوستة سلوان الناضوآ

 تأسيس شركة
بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.

 EMROUD (: التسمية)

LOGISTICS ش.م.م بشريك واحد.
الغرض اإلجتماعي):)

فقل البضائ  لحساب الغي2 وطني)

ودولي وفقل األفراد لحساب الغي2).

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

: تاوآيرت بوستة  املقر اإلجتماعي)

سلوان الناضوآ.

 100.000.00 (: آأس مال الشركة)

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد الحر�شي طاآق.

الشريك):
 1000 طاآق) الحر�شي  السيد 

حصة.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
3)فوفم25) اإلبتدائية بالناضوآ بتاآيخ)

0)0)،)تحت آقم)91 3.
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 AIDARI TRANS شركة
ش.م.م

تجزئة العمران سلوان آقم 576 
الناضوآ

تأسيس الشركة
بالناضوآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وض ) تم  ((0(0 سبتم25) بتاآيخ) 1)
محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية.
AIDARI TRANS(:(التسمية

ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي):)

فقل األمتعة غي2 املصحولة.
العمليات) جمي   عامة  ولصفة 
التجاآية والعقاآية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
: تجزئة العمران  املقر اإلجتماعي)

سلوان آقم 567 الناضوآ.
 100.000  : الشركة  مال  آأس 
دآهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دآهم.
التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف 

السيد أيداآي عبد الواحد.
الشركاء :

أيداآي عبد الحق 500 حصة.
أيداآي عبد الواحد 500 حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) )  بالناضوآ  اإلبتدائية 

سبتم25)0)0)،)تحت آقم)3190.
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FARKHANA CARS شركة
ش.م.م

محل آقم 5  شاآع محمد امزيان 
الريفي الناضوآ

)بمقت�شى محضر الجمعية العامة)
 (0(0 فوفم25) (7 بتاآيخ) اإلستثنائية 
 FARKHANA شركة) شركاء) صادق 

ش.م.م على قراآ تفويت 0)1   CARS

اإلله  عبد  الفوفتي  للسادة  حصة 

وفالشو توفيق وبهذا أصبح آأسمال 

الشركة مقسما كما يلي :

الفوفتي عبد اإلله 500 حصة.

فالشو توفيق 500 حصة.

إقالة  قراآ  على  الشركاء  وصادق 

السيد الصغي2 محمد وتعيين السيد 

وحيد  كمسي2  اإلله  عبد  الفوفتي 

على  الشركاء  صادق  كما  للشركة  

تحيين القافون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) بالناضوآ  اإلبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم) 338.

222 P

ALTO MARE شركة
ش.م.م

حي عبد املومن بلوك بوفزي 1 بني 

أفصاآ الناضوآ

)بمقت�شى محضر الجمعية العامة)

 (0(0 أكتولر) (7 بتاآيخ) اإلستثنائية 

 ALTO MARE شركة) صادق شركاء)

ش.م.م على قراآ تفويت 00) حصة 

وبهذا   SIMONE CERIANI للسيد 

مقسما  الشركة  آأسمال   أصبح 

كما يلي :

العمراني سعيد 00  حصة.

حشوش محمد 00  حصة.

SIMONE CERIANI 00) حصة

وصادق الشركاء على قراآ تعيين  

والسيد  سعيد  العمراني  السيد 

للشركة   كمسيي2ين  محمد  حشوش 

وعلى قراآ تحويل مقر الشركة من حي 

عبد املومن بلوك بوفزي 1 بني أفصاآ 

الناضوآ إلى باب بني أفصاآ الناضوآ. 

تحيين  على  الشركاء  صادق  كما 

القافون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) بالناضوآ  اإلبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)3338.

223 P

ZAMORA CASH شركة
ش.م.م

شاآع ابو القاسم الشابي آقم 15 

الناضوآ

)بمقت�شى محضر الجمعية العامة)

 (0(0 فوفمن25) (7 اإلستثنائية بتاآيخ)

 ZAMORA شركة) شركاء) صادق 

ش.م.م على قراآ تفويت 667   CASH

حصة للسيد زلوغ آشيد وبهذا أصبح 
آأسمال الشركة مقسما كما يلي :

زلوغ آشيد 1000 حصة.

إقالة  قراآ  على  الشركاء  وصادق 

تسيي2  من  أمين  زلوغ محمد  السيد 

زلوغ آشيد  السيد   وتعيين  الشركة 

قراآ  وعلى  للشركة  كمسي2وحيد 

ابو  شاآع  من  الشركة  مقر  تحويل 

الناضوآ   15 آقم  الشابي  القاسم 

 (97 الخامس آقم  إلى شاآع محمد 

ازغتغان الناضوآ.

تحيين  على  الشركاء  صادق  كما 

القافون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) بالناضوآ  اإلبتدائية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)3339.

224 P

SELOUANE GOLD شركة
ش.م.م بشريك واحد

تجزئة العمران آقم 3)1) سلوان 

الناضوآ

بمقت�شى محضر الجمعية العامة)

 (0(0 6)أكتولر) بتاآيخ) اإلستثنائية 

 SELOUANE شركة) شركاء) صادق 

تفويت  قراآ  على  ش.م.م   GOLD

بقالي  عاشوآ  للسيد  حصة   1000

وبهذا أصبح آأسمال الشركة مقسما 

كما يلي :

حصة.  1000 بقالي  عاشوآ 

إقالة   قراآ  على  الشركاء  وصادق 

السيد البالي عبد اإلله وتعيين السيد 

للشركة   بقالي كمسي2 وحيد  عاشوآ 

تحيين  على  الشركاء  صادق  كما 

القافون األسا�شي للشركة.
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضوآ بتاآيخ)3)فوفمن25)

0)0)،)تحت آقم)93 3.

225 P

STE AREKMANE BEACH

مقرها االجتماعي : تجزئة السعادة 

آقم 1075 الناظوآ

بمقت�شى محضر الجمعية العامة)

(،(0(0 اكتولر) (9 االستثنائية بتاآيخ)

 AREKMANE شركة) شركاء) صادق 

في) الزيادة  على  ش.م.م.) ( (BEACH

آاسمال الشركة من)500.000)دآهم)

الى)900.000)دآهم.

تحيين) على  الشركاء) صادق  كما 

القافون االسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالناظوآ بتاآيخ)13)أكتولر)

0)0)،)تحت آقم)3360.

226 P

STE OPERA HOUSE

آقم 370 شاآع املسي2ة

الناضوآ

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

صادق) (،(0(0 اكتولر) (1( بتاآيخ)

قراآ) على  للشركة  الوحيد  الشريك 

للشركة) االجتماعي  الغرض  تغيي2 

ليصبح كما يلي):

مقهى) واستغالل  عقاآي  منعش 

ومطعم.

على تحيين) ( كما صادق الشريك)

القافون االسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالناظوآ بتاآيخ)19)أكتولر)

0)0)،)تحت آقم)06 3.

227 P

 STE UNIVERSAL CUSTOMS

CLEAREANCE

UCC

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 357 شاآع محمد 

 A/3 الخامس الطابق االول فضاء

الداآالبيضاء

الجمعية) محضر  بمقت�شى 

ماآس) (9 بتاآيخ) االستثنائية  العامة 

شركة) شركاء) صادق  (،(0(0

 STE UNIVERSAL CUSTOMS

على قراآ) ش.م.م.) ( ( (CLEAREANCE

فتح فرع للشركة بالعنوان التالي):)

الطابق الثالث آقم)6)جهة الشرق)

عماآة ايمان شاآع املسي2ة الخضراء)

حي الفيض بني افصاآ الناظوآ.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالناظوآ بتاآيخ)1))سبتم25))

0)0)،)تحت آقم)6 31.

228 P

 STE GLOBAL SGKEL AND

 THEMELI

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 1) ساحة أبو بكر 

الصديق شقة آقم 8 اكدال الرلاط

 8 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

0)0))لشركة ذات مسؤولية) أكتولر)

باملحكمة) الشركة  سجلت  محدودة 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)7331 1 

باملواصفات) ((0(0 فوف25) (9 بتاآيخ)

التالية):

 GLOBAL SGKEL (: التسمية)

AND THEMELI)ش.م.م.

تصدير واستي2اد) (: هدف الشركة)

لجمي  البضائ .

املقر االجتماعي):)1))ساحة ابولكر)

الصديق شقة آقم)8)أكدال الرلاط.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

مقسمة) دآهم،) (100.000 الشركة)

دآهم) (100 1000)حصة من فئة) الى)

 OKOUYA السيدة) من  كل  بحملها 

حصة) (500  THERESIA MELINA

 NDEON KOTONGO والسيدة)

SARAH BIJOU 500)حصة.

املدة):)99)سنة.

الشركة مسي2ة من طرف السيد)

 OKOUYA THERESIA MELINA

 NDEON KOTONGO والسيدة)

SARAH BIJOU)ملدة غي2 محدودة.

229 P

STE ELITE CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : شاآع حسن االول 

آقم 176 مكرآ الخميسات

بمقت�شى))عقد عرفي بالخميسات)

بتاآيخ) 1)أكتولر)0)0)،)تم تاسيس)

املواصفات) ذات  الشركة  قافون 

التالية):

.STE ELITE CASH(:(التسمية

املوضوع)):)مقاول االعمال والبناء،)

تجاآة حرة وتحويل االموال.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)السيدة كريم اسالم.

آاسمال الشركة):)00.000))دآهم)

قيمة) من  حصة  ((000 الى) مقسمة 

100)دآهم وهي مملوكة للسيدة كريم)

اسالم الشريك الوحيد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسم25.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ) (1(33 بالخميسات تحت آقم)

 )فوف25)0)0).

230 P

 STE URBA COM

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

آأسمالها : 1.000.000 دآهم

مقرها االجتماعي : اقامة البخت 

عماآة »ب« آقم 63 شاآع محمد بن 

عبد هللا الداآالبيضاء

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

(،(0(0 أكتولر) (1( في) بالداآالبيضاء)

تم اقراآ ما يلي):

وذلك) الشركة  موضوع  توسي  

باضافة النشاط التالي):

تنظيم الحفالت واملعرض.

التواصل الدارلي والخاآجي.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25) (9 في) بالداآالبيضاء) التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)753163.

231 P

شركة كوبيليا 

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تصفية شركة
بواسطة عقد عرفي منعقد بتاآيخ)

مصفي) قرآ  (،(018 ديسم25) (31

»كوليليا ش.ذ.م.م.) املسماة) الشركة 

بشريك ومنفرد.

دآهم،) (100.000 آأسمالها)

بالداآالبيضاء:) الرئي�شي  ومقرها 

الداآالبيضاء) شاآدوفوآي  زفقة  ((

تحت) التجاآي  السجل  في  ومسجلة 

58587،)اغالق تصفية الشركة) آقم)

بشكل قاط  ونهائي.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

التجاآية بالداآالبيضاء)في) 1)سبتم25)

0)0)،)تحت آقم)5915 7.
املصفي

232 P
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STE DAKIRA
SARL

تاسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،(0(0 اكتولر) (5 في) بالداآالبيضاء)
لشركة) االسا�شي  القافون  وض   تم 
بالخصوصيات) املسؤولية  محدودة 

التالية):
.DAKIRA SARL(:(التسمية

مرس) شاآع  ((6 (: الرئي�شي) املقر 
السلطان آقم)3)الداآالبيضاء.

تمكن أهداف الشركة) (: املوضوع)
تجاآية،) وكالة  تمثيل،) (: يلي) فيما 
منتجات) جمي   توزي   امتياز،)

تكنولوجيا املعلومات.
املدة):)99)سنة.

حدد آأسمال الشركة) (: آأسمالها)
مخصصة) دآهم  (100.000 مبلغ) في 

للسيد):
)طاآق ادآي�شي.

عبد العزيز حبيب.
تسي2 الشركة من قبل) (: التسيي2)

السيد))طاآق ادآي�شي.
بكتابة) القافوني  االيداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
(،(0(0 فوف25) (3 في) بالداآالبيضاء)

تحت آقم)87 )75.
233 P

STE CABINET HISSABAT HL
SARL

TRAVAUX COMPTABILITE

 STE QUICK PACE
INCORPORATION LIMITED

SARL
على محضر الجمعية العامة) بناء)
أكتولر) (1( في) املنعقدة  االستثنائية 
 QUICK PACE لشركة) ((0(0
 INCORPORATION LIMITED
قد) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

قرآ ما يلي):
االجتماعية) الحصص  فقل 
يونس) منتصر  للسادة  اململوكة 
ساآة) ومنتصر  عمر  ومنتصر 
ومزيان) بازيوكيفيسيوتي  واكني 
 STE شركة) لفائدة  آضوان 

 FONCIERE ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

االيداع القافوني):)تم افجاز االيداع)

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

 (3 يوم) املحكمة التجاآية بالبيضاء)

 7513 5 آقم) تحت  (،(0(0 أكتولر)

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

.  0909

234 P

STE CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX COMPTABILITE

STE SAPECO
SARL AU

على محضر الجمعية العامة) بناء)

أكتولر) (1( في) املنعقدة  االستثنائية 

SAPECO)شركة ذات) لشركة) ((0(0

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد قد قرآ ما يلي):

االجتماعية) الحصص  فقل 

يونس) منتصر  للسيد  اململوكة 

 STE FONCIERE شركة) لفائدة 

 ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

االيداع القافوني):)تم افجاز االيداع)

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

 (3 يوم) املحكمة التجاآية بالبيضاء)

 7513 3 آقم) تحت  (،(0(0 أكتولر)

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

.(7(053

235 P

STE CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX COMPTABILITE

STE SARA LILISKANE
SARL AU

على محضر الجمعية العامة) بناء)

أكتولر) (1( في) املنعقدة  االستثنائية 

 SARA LILISKANE لشركة) ((0(0

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد قد قرآ ما يلي):

االجتماعية) الحصص  فقل 

يونس) منتصر  للسادة  اململوكة 

 STE FONCIERE شركة) لفائدة 

 ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

االيداع القافوني):)تم افجاز االيداع)

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

 (3 يوم) املحكمة التجاآية بالبيضاء)

 7513 ( آقم) تحت  (،(0(0 أكتولر)

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

.3 1107

(35P(مكرآ(

STE CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX COMPTABILITE

 STE EVERMORE PROPERTY

HOLDINGS LIMITED

SARL AU

الجمعية) محضر  على  بناء)

 1( في) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

 EVERMORE لشركة) ((0(0 أكتولر)

 PROPERTY HOLDINGS

مسؤولية) ذات  شركة  (LIMITED

قد) الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

قرآ ما يلي):

االجتماعية) الحصص  فقل 

يونس) منتصر  للسيد  اململوكة 

 STE FONCIERE شركة) لفائدة 

 ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

االيداع القافوني):)تم افجاز االيداع)

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

 (3 يوم) املحكمة التجاآية بالبيضاء)

 7513 5 آقم) تحت  (،(0(0 أكتولر)

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

.  0909

236 P

STE CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX COMPTABILITE

STE SOUSS BUILDING
SARL AU

على محضر الجمعية العامة) بناء)

أكتولر) (1( في) املنعقدة  االستثنائية 

 SOUSS BUILDING لشركة) ((0(0

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد قد قرآ ما يلي):

االجتماعية) الحصص  فقل 

يونس) منتصر  للسيد  اململوكة 

 STE FONCIERE شركة) لفائدة 

 ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

االيداع القافوني):)تم افجاز االيداع)

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

 (3 يوم) املحكمة التجاآية بالبيضاء)

آقم)  7513  تحت  (،(0(0 أكتولر)

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

.(((715

237 P

STE CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX COMPTABILITE

STE WASLAM PROMO
 SARL

على محضر الجمعية العامة) بناء)

أكتولر) (1( في) املنعقدة  االستثنائية 

 WASLAM PROMO لشركة) ((0(0

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد قد قرآ ما يلي):

االجتماعية) الحصص  فقل 

يونس) منتصر  للسيد  اململوكة 

 STE FONCIERE شركة) لفائدة 

 ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

االيداع القافوني):)تم افجاز االيداع)

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القافوني 

يوم) باملحمدية  التجاآية  املحكمة 

 1 1( تحت آقم) (،(0(0 أكتولر) ((7

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

.1(917

238 P
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 STE NOURBECOTRAV

SARL AU

الغي2) العام  الجم   لقراآات  تبعا 

أكتولر) (16 بتاآيخ) للشركاء) العادي 

0)0)،)تقرآ ما يلي):

االستماع) بعد  الوحيد،) الشريك 

قراءته،) تم  الذي  االداآة  تقرير  الى 

مدفوع) آاسمال  ان  الى  يشي2  والذي 

بالكامل يقرآ):

  .000.000 بمبلغ) زيادة آاسمال 

 3.000.000 مبلغ) من  لي2ف   دآهم،)

7.000.000)دآهم من) دآهم الى مبلغ)

جديد) سهم  ( 0.000 انشاء) رالل 

دآهم لكل منها،) (100 بقيمة اسمية)

الجاآي) الحساب  دمج  رالل  من 

لشركاء)االفتمان املنتمين الى الشريك)

معينة) لديون  املقابلة  الوحيد،)

مبلغ) من  الدف   وستحقة  وسائلة 

.  .000.000

السابق،) القراآ  العتماد  فتيجة 

لتعديل) الوحيد  املساهم  يقرآ 

آأسمال) ( و7) املساهمات  (6 املادتين)

املشت2ك.

الى) الشركة  نشاط  توسي  

االررين،) عن  فيابة  البضائ   فقل 

قرآ) السابق،) القراآ  العتماد  فتيجة 

ان يدآج في املادة) (: املساهم الوحيد)

االسا�شي) النظام  من  (النشاط)) (3

فيابة) البضائ   فقل  نشاط  للشركة 

عن االررين.

تحديث النظام االسا�شي.

كتابة) لدى  القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (9 بتاآيخ)

.108336
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SAMIRA BAYYOU

COMPTABLE  AGREE

STE ALL IN YUK
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

وض ) تم  (،(0(0 أغسطس) (31 في)

ذات) لشركة  التاسي�شي  القافون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

.STE ALL IN YUK(:(التسمية

الهدف):)تاجر معدات جراحية باآا)

ميديكو.

تنظيم االحداث،)استي2اد وتصدير)

والتجاآة.

املقر االجتماعي):)قطاع)))آقم))9 

حي قرطبة مكناس.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التاسيس النهائي.

أو) املسبق  الحل  حالة  باستثناء)

هذه) في  عليه  املنصوص  التمديد 

القوافين.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000 في) االجتماعي  الراسمال 

حصة من) (1000 الى) دآهم مقسمة 

فئة)100)دآهم للحصة الواحدة.

السيد) الشركة  يدير  (: االداآة)

للشركة) وحيد  مسي2  يونس  هرلوز 

وشريك.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25) (( بتاآيخ) بمكناس  التجاآية 

0)0)،)السجل التجاآي آقم)51159.

240 P

 STE THE BRIGHT MINDS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تمت) (،(0(0 فوف25) (10 يوم) بالرلاط 

لشركة) التاسي�شي  القافون  صياغة 

لها الخصائص) محدودة املسؤولية،)

التالية):

 THE BRIGHT (: التسمية)

.MINDS

:)بناء،)استي2اد وتصدير،) ( الهدف)

تجاآة.

 RUE  ( (: االجتماعي) املقر 

 ARROMENE 08(D MAG 1 HAY

.RIAD RABAT

من تاآيخ) 99)سنة ابتداء) (: ( املدة)

التاسيس الشركة.

الراسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في مبلغ)1.900.000)دآهم.

االداآة):)عهد تسيي2 الشركة السيد)

محمد) السيد  حيلمي،) الدين  عز 

االغضف غوتي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسم25.

وتسجيل) القافوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل التجاآي للمحكمة)

فوف25) (10 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)108391

241 P

 STE GOVERNANCE

 INNOVATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تمت) (،(0(0 فوف25) (10 يوم) بالرلاط 

لشركة) التاسي�شي  القافون  صياغة 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):

 STE GOVERNANCE (: التسمية)

.INNOVATION

وتصدير) استي2اد  ( (: ( الهدف)

في) والخدمات  واملنتجات  املعدات 

جمي  مجاالت النشاط،)االستشاآات)

والتطوير التنظيمي،)سمعي بصري.

شاآع) (1 ( (: االجتماعي) املقر 

االشعاآي،)شاآع) )اكدال الرلاط.

من تاآيخ) 99)سنة ابتداء) (: ( املدة)

التاسيس الشركة.

الراسمال):)حدد آأسمال الشركة)
في مبلغ)100.000)دآهم.

االداآة):)عهد تسيي2 الشركة السيد)
أحمد جزولي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
غاية)31)ديسم25.

وتسجيل) القافوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل التجاآي للمحكمة)
فوف25) (10 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم))10839.
242 P

STE ORTHO MAG
شركة ذات مسؤولية محدودة

آسمالها : 100.000 دآهم
املقر االجتماعي : 33 شاآع ابن سينا 

شقة آقم 13 أكدال الرلاط
تصفية شركة

بمقت�شى محضر الجمعية العامة)
 ORTHO MAG االستثنائية لشركة)
تم) الذي  التصفية  طوآ  في  شركة 
بتاآيخ)30)سبتم25)0)0))تقرآ ما يلي):

املصادقة على تقرير املصفي.
تحديد آصيد التصفية.

قراآ انهاء)التصفية.
ابراء)ذمة املصفي والغاء)تفويضه.
باالجراءات) للقيام  التوكيل 

الالزمة.
تم االيداع القافوني لدى املحكمة)
فوف25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)5 )108.
من أجل التخليص والنشر

املصفي

243 P

STE FIZAZI CONSULTING
TAX & LAW

STE SUPRATOURS TRAVEL
شركة مجهولة االسم

آأسمالها : 5.000.000 دآهم
مقرها االجتماعي : محل 5 محطة 
الرلاط اكدال شاآع عبد الرحمان 

الغفيقي أكدال الرلاط
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) ((0(0 اكتولر) (6 بتاآيخ) بالرلاط 
العمومية) الجمعية  محضر  تحرير 
 SUPRATOURS االستثنائية لشركة)



15945 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

TRAVEL))شركة مجهولة االسم الذي)

تقرآ فيه ما يلي):

االجتماعي) املقر  عنوان  تصحيح 

شاآع) أكدال  الرلاط  محطة  (: من)

الى) الرلاط  الشرقاوي  أحمد  الحاج 

محطة الرلاط أكدال شاآع) (5 محل)

عبد الرحمان الغفيقي أكدال الرلاط.

من) للمادة) ) املقابل  التعديل 

النظام االسا�شي.

القافون) م   للقوافين  االمثتال 

0)-19)الذي يعدل ويكمل) 78-)1)و)

قافون الشركات العامة املحدودة.

االعتماد الكامل للنظام االسا�شي)

املنفتح للشركة.

التمام) املمنوحة  الصالحيات 

االجراءات القافوفية.

كتابة) لدى  القافوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرلاط)

آقم) تحت  (،(0(0 اكتولر) (5 بتاآيخ)

.108( 6
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STE LIBATEX
SARL AU

مقرها االجتماعي : 15 شاآع االبطال 

آقم   اكدال الرلاط

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بالرلاط)

تم تاسيس) (،(0(0 اكتولر) (5 بتاآيخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد رصائصها كالتالي):

 STE LIBATEX (: الشركة) تسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات)

الشريك الوحيد.

استي2اد) (: االجتماعي) الهدف 

وتصدير جمي  افواع الثوب ومنتجات)

النسيج.

تجاآة املنسوجات بالجملة.

املقر االجتماعي):)15)شاآع االبطال)

آقم) )اكدال الرلاط.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل الى)

31)ديسم25)0)0).

آاسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مقسمة الى)1000)حصة من فئة)100 

كلها) الواحدة محرآة  للحصة  دآهم 

السيد) الوحيد  الشريك  طرف  من 

القراب كروان.

من) مسي2ة  الشركة  (: التسيي2)

طرف السيد القراب مروان ملدة غي2)

محدودة.

الخالص) الرلح  من  (% (5 تقتط )

لتكوين االحتياط القافوني مادام هذا)

االري2 اقل من)1/10)الراسمال يقسم)

الباقي على الحصص بعد ازالة القيم)

املنقولة من جديد أو املخصصة الي)

احتياطي على حسب قراآ الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

فوف25) (3 بتاآيخ) الرلاط  في  التجاآية 

التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(0(0

.1 7199
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شركة سير بياس أوطو

شركة ذات مسؤولية محدودة 

آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : اقامة امين ) آقم 

3 شاآع سويسرا محل ) املحيط 

الرلاط

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

العام) الجم   اتفق  ((0(0 اكتولر) (8

سي2 بياس أوطو شركة ذات مسؤولية)

 100.000 آأسمالها) يقدآ  محدودة 

االجتماعي) مقرها  ويوجد  دآهم،)

بالعنوان التالي):

اقامة امين)))آقم)3)شاآع سويسرا)

محل)))املحيط الرلاط.)على ما يلي):

افتتاح ملحقة.

فتح) للشركة  العام  الجم   قرآ 

دواآ ال25اهة) (: ملحقة بالعنوان التالي)

ميكافيكي) اصالح  بهدف  سال،) عامر 

والدآاجات) للسياآات  وكهرلائي 

الناآية وهيكل السياآات.

االساسية) القوافين  تحيين 

للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (3 بتاآيخ)

.108165
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شركة ميل باطغافو

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 90.000 دآهم مقرها 

االجتماعي : 156 حي املودة الرلاط

تاسيس شركة
 10 مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تاسيس) تم  بالرلاط  ((0(0 سبتم25)

شركة ذات مسؤولية محدودة يقدآ)

ويوجد) (، دآهم) (90.000 آاسمالها ب)

مقرها االجتماعي بالعنوان التالي):

156)حي املودة الرلاط.

التسمية):)شركة ميل با طغافو.

الهندسة) أعمال البناء،) (: الهدف)

املهنية،)مطوآ.

حي املودة) (156 (: املقر االجتماعي)

الراباط.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

الراسمال االجتماعي في)90.000)دآهم)

اجتماعية) حصة  (900 الى) مقسم 

بمقداآ)100)دآهم لكل حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسم25.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)

آشيد شاكر كمسي2 للشركة ملدة غي2)

محددة.

توزي  االآلاح):)من االآلاح الصافية)

تؤرذ)5)%)لتكوين االحتياط القافوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)108166.

247 P

STE AGUSTA CAR

SARL

آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 57) زاوية 

شاآع الهراز حي املنزه يعقوب 

املنصوآ الرلاط

بمقت�شى عقد عرفي بتماآة بتاآيخ)

شركة) قرآ شركاء) (،(0(0 أكتولر) (9

»أكوسطا كاآ«)ش.ذ.م.م.)ما يلي):

استقالة االنسة لطيفة بوزكاوي)

من مهامها كمسي2ة للشركة.

بوزكاآي) كريم  السيد  تعيين 

»أكوسطاكاآ«) كمسي2 جديد لشركة)

ش.ذ.م.م.)ملدة زمنية غي2 محدودة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)03 108 

يوم)10)فوف25)0)0).

248 P

STE YOUTH MEDIA

SARL AU

 STE YOUTH (: الشركة) اسم 

.MEDIA SARL AU

آقم السجل التجاآي):)61)88.

العام) الجم   ملحضر  تبعا 

أكتولر) (15 يوم) املنعقد  االستثنائي 

 : (0(0

 8 من) االجتماعي  املقر  تحويل 

شاآع الحسن الثاني)))زفقة الكامرون)

املقر) الى  الرلاط  (11 آقم) الشقة 

االجتماعي الجديد):



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15946

زفقة فابولي اقامة لاللة كنزة آقم)

9 )الشقة آقم)3)حي املحيط الرلاط.

من) الشركة  آاسمال  من  الرف  

80.000)دآهم الى)00.000 )دآهم.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

التجاآيةبالرلاط تحت آقم))0 108.

249 P

STE AL BANAT ATALAT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تصفية وحل الشركة
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املنعقد بتاآيخ))1)اكتولر)0)0))تقرآ)

ما يلي):

الحسابات) على  املصادقة 

االجتماعية للشركة.

وحل الشركة ولالتالي ت25ئة) الغاء)

ذمة املسي2.

القافوني) االيداع  وض   تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) (،(0(0 فوف25) بالراشيدية في) )

آقم)0)0)/315.
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 STE AFRICA ESCARGOTS
SARL AU

ش.ذ.م.م.ش.و.

الراسمال : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : شاآع عالل 

الفا�شي ميزافين محل آقم ) اقامة 

منصوآي مراكش

السجل التجاآي آقم : 79 107

املوق ) العرفي  العقد  ( بمقت�شى)

بتاآيخ فاتح يناير)0)0))بمراكش تمت)

االسا�شي) القوافين  على  املصادقة 

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

:)شركة)»أفريكا) اللقب االجتماعي)

ايسكاآكو«.

الصفة القافوفية):)ش.م.م.ش.و.

عالل) شاآع  ( (: االجتماعي) املقر 

اقامة) (( آقم) محل  ميزافين  الفا�شي 

منصوآي مراكش.

الهدف االجتماعي):)ترلية وتسويق)

وحل) وتسويق  استخراج  القواق ،)

الحلزون.

القواق ) واالستي2اد  تصدير 

وحلزون الوحل.

 100.000: االجتماعي) الراسمال 

حصة) (100 الى) موزعة  دآهم 

دآهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

الوحيدة) للشريكة  مسندة  للواحدة 

على النحو التالي):

املنصوآي) آاضية  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

آقم)BE8(99(3 ...... 1000)حصة.

اجتماعية.

التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)

املساهمة آاضية املنصوآي ملدة غي2)

محدودة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

(،(0(0 اكتولر) ((( بتاآيخ) وذلك 

وتم) (1165 3 الت2تيبي) آقم  تحت 

تقييدها بالسجل التجاآي تحت آقم)

.107 79
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شركة ايكستونسيون مود
ش.م. م

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 10.000 دآهم

املقر االجتماعي : عماآة 119 د كودية 

العبيد عملية داآ السعادة محل آقم 

3 و   مراكش

السجل تجاآي آقم : 9169  مراكش

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 17 بتاآيخ) بمراكش  اإلستثنائي 

شركة) صادقت  ((0(0 يوفيو)

»ايكستونسيون مود« ش.م. م على 

التعديالت التالية :

(االسم) التجاآية) العالمة  اعتماد 

التجاآي).

العالمة) اعتماد  على  املصادقة 

التجاآية)(االسم التجاآي))املشاآ إليها)

فيما يلي باسم)»عود ماآكيت«.

تعيين مدير جديد.

(/ املصادقة على استقالة السيد)

آيت ملقدم الحسين من اإلداآة وتعيين)

السيد)/)يوسف الوزاني مديرا جديدا)

غي2 شريك لفت2ة غي2 محدودة.

تمديد غرض الشركة.

الشركة) بها  تقوم  التي  األنشطة 

الضريبة) في  تظهر  أن  يجب  والتي 

املهنية هي):

الغذائية) املواد  كافة  استي2اد 

واملنتجات األررى بالتفاصيل)؛

بي  كافة املواد الغذائية واملنتجات)

األررى بالتفصيل.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

بتاآيخ)3)فوفم25)0)0)،)وسجل تحت)

آقم))11686.
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شركة سمارت فيتاليتي
ش.م.م

ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

الرأسمال االجتماعي : 000 100 

دآهـم

املقر االجتماعي : آقم 93)1 الطابق 

االول تجزئة الزآقطوني املحاميد 

مراكش

املؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

0)0))بمراكش تمت) 7)أكتولر) بتاآيخ)

األسا�شي) القافون  على  املصادقة 

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الشريك الوحيد ذات الخصائص)

التالية):

:)شركة سماآت) اللقب االجتماعي)

فيتاليتي.

الصفة القافوفية):)ش.م.م ش.و.

 1(93 آقم) (: االجتماعي) املقر 

الزآقطوني) تجزئة  االول  الطابق 

املحاميد مراكش.

:)تسويق عصي2) الهدف االجتماعي)

الفاكهة أو الخضاآ.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1.000 إلى) موزعة  دآهم 

اجتماعية من فئة)100)دآهم للواحدة)

الوحيد) للشريك  بالكامل  مسندة 

السيد أسامة لفطيمي الحامل لبطاقة)

.EE51(  (التعريف الوطنية آقم

تسي2 الشركة من طرف) (: التسيي2)

غي2) ملدة  لفطيمي  أسامة  السيد 

محدودة.

بكتابة) القـافوني  اإليـداع  تم 

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

 (0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ) وذلك 

وتم) (1165 ( الت2تيبي) ( الرقم) تحت 

تقييدها بالسجل التجاآي تحت آقم)

.107 77
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شركة صفا سيد كار ش.م.م

SOCIETÉ(SAFASUD(CARS(SARL

الرأسمال االجتماعي : 000.000.) 

دآهم

املقر االجتماعي : س   عماآة املسجد 

3 طريق الرحمة جليز

مراكش

السجل التجاآي آقم : 7)6 )

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

االستثنائي بمراكش بتاآيخ)))سبتم25)

كاآ) صفا  شركة  صادقت  ((0(0

ش.م.م.)على التعديالت التالية):

000 )حصة اجتماعية بثمن) بي )

الثمن) ليكن  للواحدة  دآهم  (100

من طرف) دآهم  ( 00.000 االجمالي)

لفائدة) (KAMAL SAIGH S السيد)

.ADNANE BENYAHYA(السيد
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6000)حصة اجتماعية بثمن) بي )

الثمن) ليكن  للواحدة  دآهم  (100

من طرف) دآهم  (600.000 االجمالي)

السيدة))NADIA BENNANI)لفائدة)

.ADNANE BENYAHYA((السيد

الجديد) التوزي   فإن  ولالتالي 

على) أصبح  االجتماعية  للخصص 

النحو التالي):

 MR ADNANE BENYAHYA :

10000)حصة اجتماعية.

 MR SIDI MOHAMED

حصة) (LAHLOU MIMI  000

اجتماعية.

 MR HICHAM SQUALLI

حصة) (HOUSSAUNI 6000

اجتماعية.

(: هو) الحصص  مجموع  ليكن 

0.000))حصة اجتماعية.

األسا�شي) القافون  في  التحديث 

للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم  (- (II

الضبط للمحكمة التجاآية بمراكش)

بتاآيخ)8))أكتولر)0)0))وسجل تحت)

آقم9 1167.
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بندفون محمد

زفقة موالي عبد هللا،)آقم)85)رريبكة

ARADI SAFIA
 SARL

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

أكتولر) ((7 في) املؤآخ  االستثنائي 

 ARADI SAFIA SARL 0)0))لشركة)

مقرها  دآهم   100.000 آأسمالها 

االجتماعي، كلم 6، طريق الفقيه بن 

صالح، بني مالل صودق على :

الصالحيات  جمي   إعطاء 

ويوسف  الشريبي  محمد  للسيدان 

ملك  في  التي  األآض  لبي   الشريبي 

الرسم  تحت  واملحفظة  الشركة 

العقاآي آقم B/1119 تحت التوقي  

املشت2ك بينهما.

بمكتب) القافوني  اإليداع  تم 

ببني) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ((0(0 فوفم25) (10 مالل بتاآيخ)

آقم) 76.
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STE EL GHALOUGH TRANS
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

شركة) تأسس  (،(0(0 أكتولر) ((3

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 EL GHALOUGH (: التسمية)

 .TRANS SARL AU

:حي السالم بلوك) ( املقراإلجتماعي)

ب آقم)9 ))دآاآكة أكادير.

الغرض):)النقل الطرقي.

مدة النشاط):)99)سنة.

آأساملال:)100.000)دآهم مقسمة)

إلى)1000)حصة بقيمة))100)دآهم.

 1000)حصة)):)اسماعيل الغلوغ.

اسماعيل) (: التسيي2والتوقي )

الغلوغ.

السنة املالية)):))من فاتح يناير الى)

)1)ديسم25.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بآكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (10 بتاآيخ)

.97018
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FIDUCIAIRE ZIAD

 Boulevard(AL(MOUKAOUAMA(Q.I 

.AGADIR

STE ELEVAGE KIBIR
    S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 8 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 أكتولر)

ذات املسؤولية املحدودة رصائصها)

كالتالي:

 STE ELEVAGE KIBIR (: التسمية)

.S.A.R.L

ترلية وتجاآة) ( ( الهدف االجتماعي:)

األبقاآالحلوب التصدير و االستي2اد

أرليج) دواآ  االجتماعي:) املقر 

تيكيوين أكادير.

املدة)):)99)))سنة.

دآهم) (100.000 الرأسمال:) (

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة100)دآهم للحصة الواحدة،)

مقسمة كالتالي:

حصة) (500 الكبي2 مخمد) السيد 

إجتماعية.

حصة) (500 ايوب) الكبي2  السيد:)

اجتماعية.)

التسيي2:)يعهد بتسيي2 الشركة إلى)

السيدان))الكبي2 مخمد و الكبي2ايوب)

ملدة غي2 محددة).

آقم السجل التجاآي:913  .

تم اإليداع القافوني بكتابة) ( وقد)

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت)) (،(0(0 فوف25) (( بأكادير بتاآيخ)

آقم):)8)969.
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فوفتيكوفصاي ش.م.م.

                    ;IF: 06 9( 89 18        

                    ;RC: 1  009

TP:  8 15 13 1 

 TEL: 05 (8 (1 30 08  

 APPT 03 N°60 AV MESSAOUD

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

 STE CADRINTER

COMPANY
تأسيس شركة

العام) ( بموجب عقد عرفي للجم )

(،(0(0 أكتولر) يوم) 1) املنعقد 

أكتولر) (15 يوم) بأكادير  واملسجل 

تم تحديد القافون األسا�شي) (،(0(0

لشركة ذات مسؤولية محدودة.)ذات)

املواصفات التالية):

الهدف):)يهدف نشاط الشركة إلى:)

أعمال البناء.

تجهيزات مختلفة.

االستي2اد و التصدير.

التجاآة بشكل عام.

 06 الطابق) (: ( االجتماعي) املقر 

شقة)01)عماآة يسرى الحي الصناعي)

أكادير.

املدة:99)سنة.

في) محدد  (: الشركة) آأسمال 

100.000)دآهم يملكها):

الطلباوي واثق)1000)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجن25.

:)يسي2 الشركة وملدة غي2) التسيي2)

محدودة السيدالطلباوي واثق.

لدى) ( القافوني) اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،(0(0 فوف25) (10 يوم) بأكادير 

آقم97015.
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فوفتيكوفصاي ش.م.م.

                   ;IF: 06 9( 89 18        

                   ;RC: 1  009 

TP:  8 15 13 1  

 TEL: 05 (8 (1 30 08 

 APPT 03 N°60 AV MESSAOUD

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

STE CHAOUNESS
تأسيس شركة

العام) ( بموجب عقد عرفي للجم )

((،(0(0 أكتولر) ((0 يوم) املنعقد 

أكتولر) يوم1)) بأكادير  واملسجل 

تم تحديد القافون األسا�شي) (،(0(0

لشركة ذات مسؤولية محدودة).)ذات)

املواصفات التالية):

الهدف:)يهدف نشاط الشركة إلى:)

تجاآة التقسيط.

بي  التبغ.

تقديم الخدمات.

تحويل وتصيف العمالت.

الكائن) كراج  (: االجتماعي) املقر 

عمالة) أفزا  تداآت  حي  (((97 برقم)

أكادير.

املدة:99)سنة.

في) محدد  (: الشركة) آأسمال 

10.000)دآهم يملكها):

يونس شوفي)100)حصة.
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السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجن25.

:)يسي2 الشركة وملدة غي2) التسيي2)

محدودة السيد.يونس شوفي.

لدى كتابة) ( القافوني) تم اإليداع 

بأكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) ( ( يوم)

.96958
258P))مكرآ)

 STE  AYA TRAVAUX
SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات شخص وحيد
آأسمالها)100.000:))دآهم

 مقرها اإلجتماعي : آقم 1، زفقة  1، 

حي السي2ي، رنيفرة

تـأسـيـس شــركة
بتاآيخ) 1  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القافون) وض   تم  ((0(0 ( أكتولر)

محدودة) لشركة  التأسي�شي 

املسؤولية ذات شخص وحيد تحمل)

الخصائص التالية):))

 AYA ( ( ( )شركة) ( (: ( ( ( ( الـتـسـميـــــــــــــــة) (

.(TRAVAUX »SARL« (A.U

)الشكل)))))):)))شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات شخص وحيد.

مجال) في  مقاول  (: الـمـوضـــــوع)

التلحيم والتلمي .

)القيام بجمي  األشغال املختلفة)))))))))

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

غي2) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الـمـقر االجـتـماعــي))):))آقم)1،)زفقة)

 1،)حي السي2ي،)رنيفرة.

)مــــــدة الشركــــــة)))):)))99)سنة ابتداء)

من يوم تأسيسها.)
 100.000 ( ( (: ( ( ( )آأسمـــال الشركـــة)

حصة من) (1.000 دآهم مقسم على)

فئة)100)دآهم.

السيدة) ( ( (: الشركاء)و مساهمتهم) (

دآهم مقابل) (100.000 اكنوز سعاد)

1.000)حصة.

)األآلـــــــــاح)):))))يتم اقتطاع نسبة)%5 
من األآلاح لإلحتياط القافوني والباقي)

سواء)يوزع او ينقل.
تسي2 الشركة من) ( ( (: ( الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف السيدة اكنوز سعاد).
حق) أعطي  ( ( (: ( اإلمضاء) حق  (
السيدة) الوحيدة  للمسي2ة  اإلمضاء)

اكنوز سعاد.
)من فاتح) ( (: ( ( السنـــة االجتمـاعيـة)

يناير إلى)31)دجن25.
لدى) القافوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاآيخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  املحكمة 
 ))أكتولر)0)0)،)تحت آقم):) 88.

)للخالصة البيان
املسيـــــرة الــوحــيـدة
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STE BESTLEBEN
S.A.R.L A.U 

capital:  100.000 DH
 SIEGE(SOCIALE : C/O(N°25 RUE
 AKRED(HAY(SALAM - AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ذات شريك وحيد

تـأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بين الشركاء،)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسست 
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

وعناصرها كالتالي):
الشــــــــــــــــــركة تحمل اسم) (: التسمية)

»)بيست لي5ن)«)))ش.م.م.)ش.و.
الغرض االجتماعي):)النقل الطرقي)
للسل ،)بي  وشراء)وتصدير املنتوجات)

االستهالكية.
شاآع) ((5 آقم) ( (: املقر االجتماعي)

أكرد حي السالم أكادير.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1.000 الى) دآهم مقسم  ( (100.000
دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة مخصصة ل:
 Mme.(LOUBNA(AMENTAGUE

.PARTS …….… 1.000
    Soit( au( total( :( MILLE…...  

PARTS 1.000
تخويل) تم  واإلمضاء:) التسيي2 
 Mme. (: إلى) واإلمضاء) التسيي2 

.LOUBNA AMENTAGUE

بكتابة) القافوني  اإليداع  وسيتم 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجاآية)

بمدينة أكاد ير بتاآيخ))1)فوف25)0)0).
من أجل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـرة
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 STE AUTO ECOLE

LOKMANE
آأسمالها :  100.000دآهم

املقر االجتماعي: شقة بالطابق 

األول آقم 0 7-1 حي الفرح بنسركاو 

أكادير

تـأسـيـس شركة
توقي ) ذي  عرفي  عقد  بموجب 

(،(0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ) راص 

أكتولر) (17 يوم) باكادير  واملسجل 

األسا�شي) القافون  وض   تم  (،(0(0

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الخاصيات التالية:

دارل) الشركة  تهدف  الـهــدف:)

املغرب.

مدآسة تعليم السياقة.

 AUTO ECOLE« التسميــة:)

LOKMANE«)ش.م.م بشريك واحد.

بالطابق) شقة  االجتماعي:) املقر 

1-0 7)حي الفرح بنسركاو) األول آقم)

أكادير.

الـــمــدة:)99)سنة.

دآهم) (100.000 الـرأسـمـال:)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)دآهم للحصة الواحدة) من فئة)

كلها) ومسندة  فقدا  ومحرآة  مكتتبة 

لفائدة السيد إدوشيخ ياسين.

 31 إلى) يناير  فاتح  من  الـسـنـــة:)

دجن25.)

غي2) ملدة  الشركة  يسي2  الـتـسـيـي2:)

ياسين) إدوشيخ  السيد  محدودة 

والسيدة الفتاش فاطمة الزهراء.

   989 (: آقم) التجاآي  السجل 

باكادير.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

باكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ( (،(0(0 فوف25) (10 يوم)

.9701 
بمثابة مقتطف وليان
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STE ABMS TRANS
SARL

 ABMS TRANS ( ( (: اسم التجاآي)

           .  SARL

 7 الحي الحسني آقم) ( ( (: العنوان)

املغرب العربي افزكان.

املهام):)فقل سل  الغي2.
))))آأسمال الشركة)):))))))100.000 

دآهم.

التسيي2:))العسري ابراهيم.

تم اإليداع القافون األسا�شي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،(0(0 فوف25) (5 بافزكان بتاآيخ)
تحت) التجاآي  والسجل  (1917 آقم)

آقم)1591) .

262 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège(social

 N°70 , LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

: Tél

06-6(-6 -1(-88 

: E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com

STE ADAM WAY
SARL AU

العام)) ( الجم ) ( بمقت�شى محضر)

املنعقد))في) 1)اكتولر)0)0)،)والذي)

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)

  STE ADAM التجاآي:) االسم 

 . WAY

مسؤولية) ذات  شركة  الصفة:)

محدودة ذات شريك واحد.)))

الرأسمال):)100.000)دآهم).

الراحت) السيد  (: يتوفر) حيث 

محمد على)1000)حصة.
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الهدف:)سوق ممتاز.

اوآير،) حي بيخرليشن،) (: العنوان)

اكادير.)

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

السيد) طرف  من  تسي2  التسيي2:)

الرحت محمد).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

((،(0(0 فوف25) (9 ( التجاآية بأكادير في)

تحت))الرقم الت2تيبي)97008.
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شركة اضكام سوليسيون 
  ش. ذ. م. م. »

انشـاء شـركـة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ماسة  في  (،(0(0 سبتم25) (3

للشركة) االسا�شي  القافون  وض  

املحدودة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) املسؤولية  ذات 

ذات) م.«) م.) ذ.) ش.) صوالآ  الما  («

املميزات التالية:

))ش.) ( االسـم:)اضكام سوليسيون)

ذ.)م.)م.

:)االعمال) الهــدف:)هـــــدف الشركة)

املختلفة)).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حي بيخرليشن) ( ( املقـر االجتـمـاعي)

اوآير اكادير).

مبلـغ) في  محدد  ( (: الراسمال)

100.000))دآهم.

فاتح) من  ( ( (: االجتمــــاعية) السنة 

يناير الى31))دجن25 من كل سـنـة.

التسيي2):)تم تعيين))السيد بوآغا)

محمد))مسي2وحيد للشركة ملدة غي2)

محدودة.)

االيـداع) تـم  ( القـافــوفــي:) االيـداع 

لــدى) الضبط  بكتـابـة  القـافـوفـي 

املحكـمـة التجاآية باكادير))بتـاآيخ)13 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)9667  .

التجاآي:)) السجل  في  التسجيل  (

تم التسجيل في السجل التجاآي في)

املحكمـة التجاآية باكادير))تحت آقم)

663  )))بتاآيخ)13)أكتولر)0)0).         
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 STE AFRISOUSS DE        

 TRAVAUX DIVERS ET

 NEGOCE

  SARL 

تأسيس شركة  
مؤآخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،(0(0 فوفم25) (( في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  التسمية:)

 STE AFRISOUSS DE TRAVAUX

. DIVERS ET NEGOCE SARL

تحدد آأسمال) (: آأسمال الشركة)

دآهم) ( (100000.00 الشركة في مبلغ)

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

دآهم لكل حصة مقسمة كالتالي):

آقم) محمد،) العريبي  السيد 

       500  JM(8(3 الوطنية) البطاقة 

حصة.

آقم) رالد،) بنسعيد  السيد 

                JH(6519 الوطنية) البطاقة 

500)حصة.

املقر االجتماعي:)آقم)59)زفقة أدآاآ)

حي التوامة بيوكرى))اشتوكة أيت بها.

التجاآة،) االجتماعي:) الهدف 

مختلفة،) أعمال  البناء،) أعمال 

استي2اد-تصدير.

)التسيي2:)تحدد تسيي2 الشركة من)

طرف):

آقم) محمد  العريبي  السيد  (

.JM(8(3(البطاقة الوطنية

آقم) رالد  بنسعيد  والسيد  (

             . JH(6519(البطاقة الوطنية

تم ايداع امللف القافوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إلفزكان تحت)

(((،(0(0 فوف25) (9 بتاآيخ) (19(6 آقم)

آقم السجل التجاآي)1601).
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CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse(:(APP.N°(21(IMM.TR(01(CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 06-76-83-(6-57

STE   AFZA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ICE 00(6 3(9(000030   

 تأسيس شركة
 05 بتاآيخ) بمقت�شى عقد عرفي  (

تأسيس) ثم  باكادير  ((0(0 أكتولر)

املحدودة)) املسؤولية  ( ذات) شركة 

ذات الخصائص التالية):

.AFZA NEGOCE(((التسمية
املقر)):)حي الهناء)آقم)  1)دآاآكة)

اكادير.

املوضوع:)تاجر مستلزمات املكاتب)

-)مقاولة أعمال مختلفة للبناء)املباني)

-)مقاولة الهندسة املدفية.

في الرأسمال  حدد   الرأسمال:)

 1000 دآهم موزعة على) (100.000  

دآهم موزعة) (100 حصة من قيمة)

بين الشركاء)كالتالي:

اآموش) مصطفى  السيد 

......500حصة).........)50.000))دآهم.

500حصة) ( ( كبي2ي) السيدة وفاء)

.... 50.000)))دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

والسيدة) اآموش  مصطفى  السيد 

وفاء)كبي2ي ملدة غي2 محدودة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإليداع) تم  ( (: القافوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القافوني 

بتاآيخ)   باكادير  التجاآية  باملحكمة 

فوف25)0)0)،))تحت آقم)96966.
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AL FAJR CONSRUCTION
 SARL AU 

تأسيس شركة
فاتح) ( بمقت�شى عقد عرفي بتاآيخ)

شركة) تأسيس  تم  (،(0(0 أكتولر)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:

 AL FAJR (: التسمية)

.  CONSRUCTION SARL AU

تجزئة) (610 ( املقر االجتماعي)):)

عبد هللا) موالي  األمي2  مدآسة  غرب 

حي الصحراء)طافطان.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100)دآاهم.

:)تشييد املباني، الهدف)

الدارلي) التصميم  أعمال 

والتجديد الخاآجي وأعمال متنوعة،

واالستي2اد) والبي   الشراء)

والتجاآة،) والتوزي   والتصدير 

شركات) (، للشركات) ردمات 

اإلنشائية،) األعمال  الوساطة،)

الطاقة الشمسية)،)الطاقة الريحية،

املناقصات) طلبات  في  املشاآكة 

البستنة) أعمال  والخاصة،) العامة 

والنظافة،)توآيد املكاتب.

الشركاء):)فوح بدآ الدين،)مغربي،)

و.) ب.) ( (،19/1(/1990 مزداد بتاآيخ)

.JF  705(ت

من) تبتدئ  (: السنة املالية))

فاتح يناير و تنتهي في)31)دجن25 من كل)

سنة.

:)تسي2 الشركة حاليا من) التسيي2)

طرف:)فوح بدآ الدين ملدة غي2 محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاآي)

فوف25) (3 ( االبتدائية بطافطان بتاآيخ)

0)0)،)تحت آقم))5587 .
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 STE AMDRE SERVICE
 SARL

حي) رلدون  ابن  شاآع  (58 آقم)

القصبة طاطا.

سجل التجاآي آقم)563.

بتاآيخ)07)يناير)0)0))ثم تاسيس)

شركة دات املسؤولية املحدودة).

التسمية)):)شركة امعدآسي2فيس.))

دات) شركة  ( القافوني:) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

و أشغال) البناء) أشغال  ( الهدف:)

مختلفة.
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املقر االجتماعي:)آقم)58)شاآع ابن)

رلدون حي القصبة طاطا.))))))))))))))))))))
آاس املال:)حدد في مبلغ)100.000 

دآهم موزعة كما يلي:

عبدالرحمان:) اولحاج  السيد 

500حصة.

محمد........:) اولحاج  السيد 

500حصة.

اولحاج) السيد  عين  التسيي2:)

عبدالرحمان والسيد اولحاج محمد)

كمسي2ان للشركة ملدة غي2 محدودة.

تاآيخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
تسجيل الشركة في السجل التجاآي)

ينا ير) (01 السنة االجتماعية:)من)

الى)31)ديسم25))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القافوني  االيداع  ثم 

بطاطا) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 ماآس) بتاآيخ) )

.563
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 STE  AROMAZEN
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة،
آأسمالها : 100.000  دآهم

مقرها االجتماعي : آقم 9)1، الطابق 

األول، حي الدارلة، أكادير

تـأسـيـس شــركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 ( أغسطس) ( (10

التأسي�شي لشركة محدودة) القافون 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية):))

شركة)))) (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.AROMAZEN SARL

))الشكل)):)))شركة ذات املسؤولية)

املحدودة).

وشراء) بي   (: الـمـوضـــــوع)

مستحضرات التجميل بالتقسيط.)

العمليات) جمي   عامة  بصفة  و 

غي2) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الـمـقر االجـتـماعــي))):))):)آقم)9)1،)

الطابق األول،)حي الدارلة،)أكادير.

)مــــــدة الشركــــــة)))):)))99)سنة ابتداء)

من يوم تأسيسها.)
 100.000 ( ( (: ( ( ( )آأسمـــال الشركـــة)

حصة من) (1.000 دآهم مقسم على)

فئة)100)دآهم.

السيد) ( ( (: و مساهمتهم) الشركاء)

دآهم مقابل) (50.000 فكي2ة يوسف)

500)حصة.

 50.000 السيد اصبان عبد هللا)

دآهم مقابل)500)حصة.

األآلـــــــــاح)):))))يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األآلاح لالحتياط القافوني والباقي)

حسب تقرير الشركاء،)سواء)يوزع او)

ينقل.

))تسي2 الشركة من) (: ( )الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف السيد فكي2ة يوسف.

حق) أعطي  ( ( (: اإلمضاء) حق 

اإلمضاء)للسيد فكي2ة يوسف.

)من فاتح) ( (: ( ( السنـــة االجتمـاعيـة)

يناير إلى)31)دجن25.

لدى) القافوني  اإليداع  تم  لقد  (

بتاآيخ   ألكادير  التجاآية  املحكمة 

فوف25)0)0)،)تحت آقم):) 9696.
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 STE ASKOUBAN
SARL AU

تأسيس شركة
في) ( مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،(0(0 أكتولر) ((6

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  التسمية:)

 STE ASKOUBAN SARL AU
تحدد آأسمال) (: آأسمال الشركة)

الشركة في مبلغ)10.000)دآهم مقسم)

الى)100)حصة بقيمة)100)دآهم لكل)

حصة مقسمة كالتالي):
السيد اكيدآ محمد،)آقم البطاقة)

الوطنية))NR8(1938  100)حصة.
اآكافة) (8( آقم) االجتماعي:) املقر 

أيت ملول افزكان ايت ملول).

الصناعة)) االجتماعي:) الهدف 

الغدائية.))

التسيي2:)تحدد تسيي2 الشركة من)

طرف):

)السيد اكيدآ محمد آقم البطاقة)

.NR8(1938(الوطنية

تم ايداع امللف القافوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إلفزكان تحت)

(((،(0(0 فوف25) (9 1933بتاآيخ) ( ( آقم)

آقم السجل التجاآي1609).
للخالصة البيان

الـمسـيــر الوحـيـد
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 STE TAMAIIT INOX

 SARL

ش.م.م

تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

1))أكتولر)0)0)،))تم تأسيس شركة)

ذات املميزات التالية:

التسمية):)))شركة تماعيت افوكس)

ش.م.م.)

أشغال) االجتماعي:) الهدف 

السدوآ و االفوكس و الحدادة).)))

دآاآكة) تماعيت  دواآ  ( العنوان:)

اكادير.

املدة:))))99)سنة.

دآهم) (100.000 ( الرأسمال:)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم.

السنة االجتماعية:)))من فاتح يناير)

إلى)31)دجن25 من كل سنة.

يسي2 الشركة السيد) ( ( ( التسيي2:)

أيت الطالب آشيد ملدة غي2 محدودة.)

اإليداع) تم  (: التجاآي) السجل 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

فوف25) (9 بتاآيخ) باكادير  التجاآية 

0)0)،)تحت عدد) 9700.   
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املركز الجهــوي للخدمـــات ش م م

تيزفيت).الهاتف):)10. ).8.60).05

STE TIZ BUSINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة 
العام) الجم   محضر  على  بناء)

 19 بتاآيخ) املنعقد  التأسي�شي 

تأسست شركة ذات) (،(0(0 أكتولر)

باالعتباآات) املحدودة  املسؤولية 

التالية:)

  TIZ BUSINESS ( شركة) االسم:)

ذات املسؤولية املحدودة.

مركز آسموكة جماعة) العنوان:) (
آسموكة عمالة تيزفيت.

الهدف):))مقاول في األشغال العامة)

والبناء.)بي  مواد البناء.

العمليات) كل  عامة  ولصفة  ( (

املالية) التجاآية،) السياحية،)

واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي)

وتطوآ نشاط الشركة املذكوآة أعاله.

سنة تسعون  و  تسعة   املدة:)

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

دآهم)) (1.000.000) دآهم) ( مليون)

بقيمة) حصة  (1000 إلى) مقسمة 

1000)دآهم لكل حصة.

افجاآ) السيد  تعيين  التسيي2:)

الحسين))مسي2ا للشركة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

القافوني باملحكمة االبتدائية بتيزفيت)

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (9 بتاآيخ)

. 736/(0(0
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TOP FISH INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

تأسيس شركة
املؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

تأسست) ((0(0 شتن25) (18 بتاآيخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد ذات املميزات التالية):

الشريك الوحيد):
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املغربي) فريد  اوقيتي  السيد 

الجنسية املزداد بتاآيخ))198/)10/0 

تجزئة) الوحدة  بحي  القاطن  باكادير 
العيون) املر�شى  آقم) 19) البحاآة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

.J377179(آقم

 TOP FISH ( التسمية:)

.INDUSTRY
الطري) السمك  تصبي2  النشاط:)

ومعالجته وتخزينه واالتجاآ فيه.

 337 شقة) (: االجتماعي) املقر 

النجاح))السالم اكادير.

الف) مائة  في  حدد  املال:) آأس 

الوحيد) الشريك  ملكية  كلها  دآهما 

السيد اوقيتي فريد.

التسيي2):)اوكل للسيد اوقيتي فريد)

ملدة غي2 محدودة.

وقد تم االيداع القافوني بمكتب)

ضبط املحكمة التجاآية باكادير تحت)

عدد)96968)بتاآيخ) )فوف25)0)0). 
بمقتطف وليان)

املسي2 فريد اوقيتي)
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 STE WAZAM
  SARL AU

ICE : 002480616000025

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(0 ماآس) ( (13 بتيزفيت بتاآيخ)

وض  قافون أسا�شي))لشركة محدودة)

الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية:

 STE WAZAM SARL ( التسمية:)

.AU

ومصن ) بائ   االجتماعي:) الهدف 

البسكويت والحلويات ر5ز الحمية..

 100.000 في) حدد  املال:) آأس 

حصة من) (1000 إلى) دآهم مقسمة 

فئة)100)دآهم موزعة كالتالي:

رالد الحراآ)1000)حصة.

)سنة ابتدءا من تاآيخ) (99 (: املدة)

تأسيسها.

نعدي) افو  دواآ  االجتماعي:) املقر 

بلفاع اشتوكة ايت بها.

املسي2:)السيد رالد الحراآ))مسي2)

للشركة وملدة غي2 محدودة.

بكتابة) تم  (: القافوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بافزكان)

 (9 بتاآيخ) (.71 /(0(0 آقم) تحت 

يوفيو)0)0).
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FIDUCIAIRE AMIZA

  STE  WETRANSFAST

SARL 

CAPITAL :  100 000 DH

ICE : 002656774000057

RC : 44885 

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ باكادير))

بتاآيخ)1)أكتولر)0)0))،)تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة)

باملواصفات التالية):

.WETRANSFAST(:(((التسمية

الهدف))))).)فقل البضائ  للغي2.)

عماآة) (38 آقم) ( االجتماعي) املقر 

E1Aحي ادآاآ تيكوين))اكادير).

املدة))))))):)99)سنة.

يناير) (01 :)من) السنة االجتماعية)

إلى)31)دجن25.

آأسمال الشركة)):100.000)))دآهم))

حصة اجتماعية) ( (1000 إلى) مقسم 

بمقداآ)100)دآهم لكل))واحدة.

لشكر) السيد  عين  التسيي2:)

محمد))والسيد بن علي عبد الكريم،)

كمسي2ان))للشركة))ملدة))غي2 محدودة))))))

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

باكادير))) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ( ((0(0 اكتولر) ((8 بتاآيخ)

بالسجل) ومسجلة  ( الـــرقم96896،)

التجاآي في ففس اليوم تحت الرقم)

.  885
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 YOUSSAHRI SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة.

مقرها االجتماعي :  دواآ الدشي2ة 

جماعة سيدي دحمان - 83000 

تاآودافت املغرب

آقم التقييد  بالسجل التجاآي 

.7157:

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 ( اكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة))باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SARL تسميتها:) بمختصر  االقتضاء)

YOUSSAHRI SERVICE

غرض الشركة بإيجاز):)-)مفاوض.

واألشغال) البناء) في  مقاول 

املختلفة.

بائ  اللوازم املكتبية بالتقسيط.

دواآ) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- دحمان) سيدي  جماعة  الدشي2ة 

83000)تاآودافت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  100.000 (: مبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: معتمد) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد الهادي شهري)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

زفقة) ((( (: السيد يوسف معتمد)

املحيط) ماآسا  ((( شقة) ق25ص 

الرلاط.)

حي) ( شهري:) الهادي  عبد  السيد 

 83000 (- ( القديمة) ايعزة  ايت 

تاآودافت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

زفقة) ((( (: السيد يوسف معتمد)

املحيط) ماآسا  ((( شقة) ق25ص 

الرلاط.)

(: ( شهري) الهادي  عبد  السيد 

 83000 (- ( القديمة) ايعزة  ايت  حي 

تاآودافت املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) بتاآودافت  االبتدائية 

اكتولر)0)0)))تحت آقم)1370.
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STE TRIUMPH IMMO
SARL A.U

األسا�شي) القافون  بمقت�شى 

أكتولر) ((0 بتاآيخ) املؤآخ  للشركة 

 (( بتاآيخ) بإفزكان  املسجل  (،(0(0

 RE: 1 975,(أكتولر)0)0))تحت آقم

ذات) تكوفت شركة  ( ( ( (OR: Gratis

الشريك) ذات  املحددة  املسؤولية 

الواحد.

.TRIUMPH IMMO((:مسماة

)آأسمالها):100.000))دآهم.

املباني،) (: االجتماعي) الهدف 

والت2ويج العقاآي.
زفقة) (17 آقم) ( ( االجتماعي:) املقر 

601)حي اسركال الدشي2ة الجهادية.)

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 املدة:) (

تسجيلها بالسجل التجاآي.))

آأسمال الشركة مقسم كما يلي):

 1000 (- السيد ايت ابيه ابريك) (

حصة.

من طرف السيد:) (: تسي2 الشركة)

املسي2) ( بصفته) ابريك  ابيه  ايت 

الوحيد)))لشركة ملدة غي2 محدودة).

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير و تنتهي في)31)ديسم25.

تم باملحكمة) ( ( (: اإليداع القافوني)

فوف25) (3 بتاآيخ) بإفزكان  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم:1906.   
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عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15952

STE UNIVER STOCK

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة))

 STE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (: اسم التجاآي)

  UNIVER STOCK  SARL

حي) (161 آقم) ا  بلوك  (: العنوان)

املسي2ة آيت ملول

)املهام):)صيافة وإصالح املاكينات)

الصناعية.

 100.000 (: الشركة) مال  آأس 

دآهم.

مشاآك)) آشيد ملوا�شي:) ( (: التسيي2)

ومسي2 للشركة.

تم اإليداع القافون األسا�شي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) ( (،(0(0 فوف25) (9 افزكان بتاآيخ)

والسجل التجاآي تحت) (19(3 ( آقم)

آقم)1595).
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STE GUAMTRANS

 SARL 

ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

19)أكتولر)0)0)،)تم تأسيس شركة)

ذات املميزات التالية:

ترانس) كام  شركة  ( ( (: التسمية)

ش.م.م.)

الهدف االجتماعي:)تحويل االموال.)))

العنوان:))))تلعينت)1)قرب باشوية)

القليعة).

املدة:))))99)سنة.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم.

من فاتح) ( ( ( ( السنة االجتماعية:)

يناير إلى)31)دجن25 من كل سنة.

يسي2 الشركة السيد) ( ( ( التسيي2:)

الكمراني حسن ملدة غي2 محدودة.)

اإليداع) تم  (: التجاآي) السجل 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

فوف25) بتاآيخ) ) بافزكان  االبتدائية 

0)0)،)تحت عدد)1913.
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 HACHTARI
   تأسيس

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

9)أكتولر)0)0))حرآت قوافين شركة)

محدودة رصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):

             .HACHTARI(االسـم):)هاشت2ي

املستخدمين) فقل  (: األهداف)

لحساب للغي2.

النواصر) دواآ  (: االجتماعي) املقر 

جماعة انشادن شتوكة ايت باها.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

من) سهم  (100 إلى) مقسمة  دآهم 

السيد) منها  يملك  التي  دآهم،) (100

عبد) والسيد  (%50 مهموآ) الحسين 

هللا العسري)%50.      

التسيي2):)السيد عبد هللا العسري.

اإليداع القافوني):)تم اإليداع لدى)

بتاآيخ) بافزكان  االبتدائية  املحكمة 

15)أكتولر)0)0))تحت آقم)1771.

280 P

STE  FRESH N SWEET
 SARL 

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

فاتح أكتولر)0)0)))تم تأسيس شركة)

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

 FRESH N شركة) (: التسمية)

SWEET)ش.م.م ذات شريك واحد.)))))

تصدير واستي2اد املواد) (: ( الهدف)

واملنتجات الغذائية.

الطابق) (E99 (: االجتماعي) املقر  (

الثاني الزيتون تيكوين أكادير.

آأس املال االجتماعي)):))100.000 

1000حصة من فئة) ( دآهم مجزأ إلى)

100)دآهم للحصة الواحدة.

يسي2 الشركة السيدين) (: التسيي2)

رالد االسماعيلي ووليد الكوهن ملدة)

غي2 محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر دجن25 من كل سنة.

وتم اإليداع القافوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 968(( آقم) تحت  باكادير  التجاآية 

والسجل التجاآي آقم)1)8  )بتاآيخ)

)))أكتولر)0)0).
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 GRACA TRANS
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرآ بأكادير) بناء)

تم وض ) (،(0(0 اكتولر) ( (30 بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية وذات الخصائص التالية):

GRACA TRANS)ذات) (: التسمية)

شريك وحيد.))ش.م.م.

أشغال) البضائ ،) فقل  (: الهدف)

مختلفة،)فقل االشخاص)....))

ق/ب شاآع) (13 (: املقر االجتماعي)

جابر ابن حيان حي الهدى اكادير.)

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ)10.000)دآهم،)مقسم إلى))100 

حصة اجتماعية موزعة على الشكل)

 100 (: :َ)السيد معروف لحسن) التالي)

حصة

من) الشركة  ستسي2  (: التسيي2)

طرف السيد معروف لحسن ملدة غي2)

محدودة.

باملحكمة)) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0 05)فوف25) التجاآية باكادير يوم)

تحت عدد)96990. 

مسجلة) الذكر  السالفة  الشركة 

بالسجل التجاآي بأكادير تحت عدد)

.  971
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STE GREAT DELTA TRADE

SARL

آأسمالها 100.000 دآهم

تأسيس شركة

تأسست) عرفي  عقد  ولموجب 

املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

تحت اسم)) (،(0(0 أكتولر) (7 بتاآيخ)

  STE »GREAT DELTA TRADE«

.SARL

املواد) وتوزي   تعليب  (: هدفها)

الغدائية.

التجاآة.

االست2اد والتصدير.

العنوان التجاآي):)آقم)173)تجزئة)

الليمون أوالد داحو أيت ملول.))))

دآهم موزعة) (100.000 آأسمالها)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دآاهم،)موزعة كما يلي):

 600 لقدوآ) الحسين  السيد 

حصة.

  00 (: موماح) محمد  السيد 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( حصة.)

السيد) تعيين  تم  الشركة  تسيي2 

الحسين لقدوآ مسي2 لشركة ملدة غي2)

محدودة م  تخويله كامل الصالحيات)

حسب القافون األسا�شي للشركة.

املدة):)99)سنة من تاآيخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القافوني  اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاآيخ)) (19 0 آقم) تحت  بافزكان 

10)فوفم25)0)0).

 GREAT DELTA سجلت الشركة)

التجاآي) بالسجل  (TRADE SARL

بتاآيخ) ((16(3 آقم) تحت  بافزكان 

10)فوفم25)0)0).
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15953 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

 GREEN AUDIT SERVICES

 GES
شركة محدودة املسؤولية 

الطابق) شقة) ) ( املقر االجتماعي:)

اكادير))))))))))) تيليال  حي  (1913 تليال) األول 

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ثم وض  القافون) (،(0(0 19)أكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 GREEN AUDIT (: االسم)

 .SERVICES GES SARL

هدف الشركة):

في) ومواكبة  استشاآي  مكتب 

التصدير في مجال الزآاعية الغذائية.

املدة محددة في)99)سنة.

الراسمال محدد في مبلغ)100.000 

من) حصة  (1000 الى) مقسم  دآهم 

100)دآهم للحصة الواحدة قد) فئة)
العالوي) للسيد  بالكامل  اكتتابها  تم 

أيوب.

السيد) تعيين  تم  (: التسي2)

ملدة) للشركة  كمسي2  أيوب  العالوي 

صالحية) إعطائه  م   محدودة  غي2 

اإلمضاء)اإلداآي و البنكي.

لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األآلاح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قافوفا.

اإليداع) تم  القافوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة التجاآية باكادير تحت آقم)

96977)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0). 
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 SOCIETE ENMIRI TOUR

INDUSTRIEL
 SARL AU

CONSTITUTION
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

والدي) ملول  ايت  بمدينة  املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):))))))))))))))))

 SOCIETE ENMIRI (: سم) اال 

.TOUR INDUSTRIEL SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وحيد).

الرأسمال):)100.000)دآهم موزع)

على الشكل التالي):

العاطي)) عبد  النمي2ي  السيد 

100.000)دآهم)1000)حصة.)

امليكافيكي) التصني   (: الهدف)

واملخرطة.
العنوان):)دواآ ملزاآ،)زفقة)33)آقم)

75)ايت ملول.

فاتح) من  لتبدأ  (: املالية) السنة  (

يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

التسيي2):))تسي2))الشركة من طرف)

السيد النمي2ي عبدالعاطي.

القافوني باملحكمة)) ( اال يداع) ( ثم)

التجاآية باكادير في)19)أكتولر)0)0) 
تحث))آقم)) 179. 
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 ETABLISSEMENT AZIOUAL
S.A.R.L.A.U

املقر االجتماعي : محل آقم اؤ 3536-

1 زفقة 1008 حي املحمدي اكادير

بتاآيخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ثم وض  القافون) ( ((0(0 3))أكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 ETABLISSEMENT (: االسم)

 .AZIOUAL S.A.R.L.A.U

هدف الشركة):

اشغال الدهافات والصباغة.

االشغال املختلفة.

املدة محددة في)99)سنة.

الراسمال محدد في مبلغ)100.000 

دآهم مقسم الى)1000)حصة من فئة)

الواحدة قد تم) دآهم للحصة  (100

اكتتابها بالكامل للسيد ازيوال جمال.

تعيين السيد ازيوال) ( تم) (: التسي2)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  جمال 

محدودة م  إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلداآي والبنكي.

لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األآلاح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قافوفا.

اإليداع) تم  القافوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة التجاآية باكادير تحت آقم)

97031)بتاآيخ)10)فوفم25)0)0). 
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SOCIETE COGAM 
SARL

آأس مالها : 1.000.000 دآهم

 توطين في آقم 55) بلوك  ب 

حي اساكا تيكوين اكادير

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) م،) ((0(0 ( فوف25) (0( بتاآيخ)

لشركة) األسا�شي  القافون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف)

املوقعين للعقد،)رصائصها كالتالي):

.STE  COGAM(التسمية):)كوڭام

آقم) في  توطين  (: اإلجتماعي) املقر 

تيكوين) اساكا  حي  ب  بلوك  ((55

اكادير.

مقاولة) (: اإلجتماعي) الهدف 

 TRAVAUX والبناء.) االشغال 

 .DIVERS OU CONSTRUCTION

(: في) حدد  الشركة  مال  آأس 

إلى) مقسمة  دآهم  (1.000.000

دآهم) (100 فئة) حصة من  (10.000

للحصة الواحدة يملكها كل من):

السيد بنداحي عبد الرحيم)5000 

حصة.

عمر) الواحد  عبد  أيت  السيد 

5000)حصة.

بنداحي) السيد  عين  (: التسيي2)

عبد الرحيم مسي2 للشركة ملدة غي2)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن25.

لدى) القافوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاآيخ) بأكادير  التجاآية  املحكمة 

  97030 تحت آقم) ((0(0 10)فوفم25)

السجل التجاآي):)5011 .
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 COMPLEXE NOURI FRERES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
يوم) املؤآخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس شركة) تم  ((0(0 يوليو) ((7

 COMPLEXE NOURI (: تحت اسم)

FRERES)تحمل املواصفات التالية):

األهداف):

محطة بي  البنزين.

تنظيم الحفالت.

التسيي2:)عثمان فوآي.

املقر االجتماعي:)دواآ ايت الحسن)

ابرايم املهاآة))تاآودافت.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

آقم) تحت  بتاآودافت  االبتدائية 

 (0(0 اكتولر) ((0 بتاآيخ) (1389

لنفس) التجاآي  بالسجل  وسجلت 

ولنفس التاآيخ تحت آقم) ( املحكمة)

.7103
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CONFIANCE SERV TRAV
SARL AU 

Au(Capital(de 100 000

 Siège(Social : N° 07 RUE 11

BLOC B HAY TAYERT GUELMIM

ICE : 00(638350000089

تـــأسيــس
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

0)0)،)تم تأسيس شركة) )1)أكتولر)

بشريك) املحدودة  املسوؤلية  ذات 

وحيد))باملميزات التالية):

 CONFIANCE SERV (: التسمية)

.TRAV

املقر االجتماعي):)حي تي2ت بلوك ب)
زفقة)11)آقم)07)كلميم.
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دآهم) (100.000 (: الرأسمـال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دآهم.

الهـــــــــــــــــدف):)مقاول في أشغال البناء)

مقاول في أشغال) وأشغال مختلفة،)

الفالحة.

الطاقات) أشغال  في  مقاول 

املتجددة.)))

املسي2 القافوني):)الحسين اسالم.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( االبتدائية بكلميم)

0)0))تحت آقم)0)0)/80).
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 STE CONSTRUCTION

 ASSAINESEMENT

 TRAVAUX ROUTIER-

C.A.T.R
S.A.R.L

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،(0(0  )ف25اير)

ذات املسؤولية املحدودة رصائصها)

كالتالي):

 CONSTRUCTION (: التسمية)

 ASSAINESEMENT TRAVAUX

.ROUTIER C.A.T.R SARL

الهدف االجتماعي):))أشغال البناء،)

اشغال مختلفة.

تخت أآ�شي آقم)1)مجم  السكني)

أمل سوس حي الدارلة أكادير.

املدة):)99)سنة.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال) (

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة100)دآهم للحصة الواحدة،)

مقسمة كالتالي):)السيد عديش مخمد)

500)حصة إجتماعية.

50))حصة) السيد عديش حميد)

اجتماعية السيد:)عديش هشام)50) 

حصة اجتماعية

الشركة) بتسيي2  يعهد  (: التسيي2)

إلى السيدان))عديش حميد وعديش)

هشام ملدة غي2 محددة).

آقم السجل التجاآي):)785) .

تم اإليداع القافوني بكتابة) ( وقد)

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

0)0))تحت)) )1)ماآس) بأكادير بتاآيخ)
آقم)89915.
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STE RENO-DESIGN
S.A.R.L AU

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 76 املنطقة 
الصناعية ايت ملول

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قوافين) وض   تم  (،(0(0 9)سبتم25)

الشركة ذات امليزات التالية):

.RENO-DESIGN(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة شريك واحد.))

البناء) في اعمال  مقاول  (: الهدف)

والهندسة املدفية.
76)املنطقة) :)آقم) املقر االجتماعي)

الصناعية ايت ملول.

سنة ابتدءا من تاآيخ) (99 (: املدة)

التأسيس).
 100000 حدد في مبلغ) (: آأسمال)

دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم للواحدة.

التسيي2):)التسيي2 أسند إلى السيد)

طالبي رالد.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاآيخ) (18 0 آقم) تحت  بافزكان 

)))أكتولر)0)0).

291 P

 STE SAHBI TRANS
SARL A U 

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

تم تأسيس شركة) ( (،(0(0 أكتولر) (9

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

 SAHBI TRANS(التسمية):)شركة

ش.م.م ذات شريك واحد.))))))))))))))))))))))))))))))))))

لحساب) البضائ   فقل  (: الهدف)

الغي2.

فقل األمتعة لحساب الغي2.))))))))))))
زفقة) (39 آقم) (: االجتماعي) املقر 

ميشليفن الخيام)))اكادير.
آأس املال االجتماعي)):))100.000 

1000)حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

ترج ) الواحدة  للحصة  دآهم  (100

كلها للسيد))جمال عاطف.

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

اإلمضاء) وتخويله  عاطف  جمال 

املنفرد ملدة غي2 محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر دجن25 من كل سنة.

وتم اإليداع القافوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 9695( آقم) تحت  باكادير  التجاآية 

والسجل التجاآي آقم)1 9  )بتاآيخ)

3)فوفم25)0)0).
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شركة نيد وتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمالها 100.000 دآهم 

املقر االجتماعي : زفقة اكروكاس

حي تداآت افزا اكادير

بتاآيخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

باكادير) املسجل  ((0(0 16)أكتولر)

بتاآيخ)0))أكتولر)0)0)،)تم تأسيس)

شركة باملواصفات التالية):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

التسمية):))شركة فيد وتر.

الغرض االجتماعي)):

املتعلقة) واألشغال  الدآاسات 

بحفر ابباآ.
زفقة اكروكاس) (: املقر االجتماعي)

حي تداآت افزا اكادير.))

املدة)):)99))سنة.
آأسمال الشركة):)100.000))دآهم)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100.00)دآهم للواحدة.

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

31)دجن25 من كل سنة.

التسيي2):)الشركة مسي2ة من طرف)

السيد محمد بوكراد.

باملحكمة) (: القافوني) اإليداع 

 96930 آقم) تحت  باكادير  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0) .
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CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse(:(APP.N°(21(IMM.TR(01(CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 06-76-83-(6-57

NISHAN EXPRESS

ICE 002603588000091

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) ثم  باكادير  ((0(0 ))أكتولر)

املحدودة)) املسؤولية  ( ذات) شركة 

ذات الخصائص التالية):

.NISHAN EXPRESS(:(التسمية

املقر):)الطابق السفلي بلوك س)5 

آقم)108)حي الدارلة اكادير.

اعمال) (- املوضوع آلتجاآة العامة)

التنظيف-)لوازم ومعدات املكاتب.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 1000 على) موزعة  دآهم  (100.000

دآهم موزعة) (100 حصة من قيمة)

بين الشركاء)كالتالي):

هدى) صالح  بن  ايت  السيدة 

500حصة))50.000)دآهم.

 500 بدآ) صالح  بن  ايت  السيد 

حصة)50.000))دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيدة ايت بن صالح هدى ملدة غي2)

محدودة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القافوني 

بتاآيخ)) باكادير  التجاآية  باملحكمة 

))فوفم25)0)0)،)تحت عدد)96918.
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 NOUR PROFESSIONNEL
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة))
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  
العام) الجم   محضر  على  بناء)
16)أكتولر) التأسي�شي املنعقد بتاآيخ)
ذات) شركة  تأسست  (،(0(0
باالعتباآات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)
 NOUR شركة) (: االسم)
ذات) (PROFESSIONNEL SERVICE

مسؤولية محدودة.
النوآ) تجزئة  (31 آقم) (: العنوان)

تزفيت.
تجاآة األملنيوم ومقاول) (: الهدف)

فجاآة األملنيوم.
العمليات) كل  عامة  ولصفة 
املالية) التجاآية،) السياحية،)
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي)
وتطوآ نشاط الشركة املذكوآة أعاله.

املدة):)99)سنة.
آأس املــــال):)آأس مال الشركة هو)
 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000
لكل) دآاهم  (100 مائة) حصة قيمتها 

واحدة منها.
اد بحمان) السيد  عين  (: التسيي2)

مصطفى كمسي2 للشركة.)
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
القافوني باملحكمة االبتدائية بتيزفيت))))
آقم) تحت  ( ((0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

.7(8
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OMD LOGISTIQUE شركـة
   SARL

آأسمـالـها :  100.000  دآهـم
املقر االجتماعى : ياسمينا 1 آقم 60 

ايت ملول افزكان
التـأسيـس

ملول) بايت  عـرفي  عـقد  بمـوجب 
بتـاآيخ) 1)ماي)0)0)))قـرآ شركـاء)شركـة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
               OMD LOGISTIQUE S.A.R.L

شركـة ذات مسؤوليـة مـحـدودة.)))

.OMD LOGISTIQUE(:(التسميـة
الهـدف):)فقل البضائ  للغي2.

في) الشركـة  مـدة  حـددت  (: املـدة)
من تـاآيخ تـأسيسـها) سنـة إبـتداء) (99

النهـائي.
آأسمـال الشركـة):)100.000)دآهـم)

مـوزع على)1000)حصـة)))كالتـالي):
مصطفى)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) السراخ  السيـد 

700)حصـة.
عثمان)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) السراخ  السيـد 

100)حصـة.
ادآيس)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) كبداني  السيـد 

00))حصـة.
املجـمـوع):)1000)حصـة.

السراخ) عـين  (: الشركـة) تسـييـر 
غـي2) ملـدة  للشركة  كمسي2  مصطفى 

محـددة))و تـلزم الشركـة بـتوقيعـه.
آقم) (1 ياسمينا) (: املـقر االجتمـاعي)

60)ايت ملول افزكان.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 
بتاآيخ) ( بافزكان) االبتدائية  املحكمة 
 1908 عـدد) تـحت  ((0(0 فوفم25) ( 
وتحث آقم السجل التجاآي)1579).
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ONASIT
تـــأسـيــس

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتزفيت تم تأسيس) ((0(0 )1)أكتولر)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد صفاتهاكمايلي):
.ONASIT(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
إلى):)أعمال متنوعة أو البناء.

التصدير واالستي2اد.
))املقر االجتماعي الطابق االول آقم)

31)تجزئة النخيل تزفيت.
تاآيخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاآي.
)الرأسمال):حدد آأسمال الشركة)
في)100.000)دآهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)دآهم للواحدة.
 1000 (: السو�شي) مباآك  السيد 

حصة.

:)السيد مباآك السو�شي,) التسيي2)

الوثائق) جمي   على  التوقي   وكذلك 

غي2) ملدة  وذلك  واالداآية  البنكية 

محدودة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (5 بتاآيخ) بتزفيت  االبتدائية 

0)0))تحت آقم) 73)وآقم السجل)

التجاآي)1 5  .
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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 PERM SERVICES

SARL

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

والذي) ((0(0 أكتولر) (15 املنعقد في)

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):))))))))))))))))

 STE PERM SERVICES (: االسم)

.SARL

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

الرأسمال):)100.000)دآهم.

الهدف):))أعمال الكهرلاء)والسباكة

القصيبة اسيدي) دواآ  (: العنوان)

احمد اوعمر اوالد تايمة.

السنة املالية):)لتبدأ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

التسيي2):))تسي2))الشركة من طرف)

السيد العاص هشام.)

باملحكمة)) القافوني  االيذاع  ثم 

فوفم25) (3 في) بتاآودافت  االبتدائية 

0)0))تحث آقم)35 1.
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شركةاورتي غريس
 ش.م.م

تأسيس
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،(0(0  ))سبتم25)

الشركة):

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

التسمية):)اوآتي غريس.

لزآاعة) فالحية  ضيعة  (: الغرض)

اشجاآ النخيل)+)مشاتل.

1))زفقة االرالص حي) املقر):)آقم)

النجاح اكادير.)

من) )  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

سبتم25)0)0).

في) تبتدئ  (: املحاسباتية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)دجن25.)

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) موزعة 

100)دآهم يملك منها السيد الحسين)

والسيدة مليكة وآلية) (100 شرويط)

.900

التسيي2):)السيد الحسين شرويط)

 A(163 1 آقم) بطاقة  مغربي 

والساكن برقم)1))زفقة االرالص حي)

النجاح اكادير

املحكمة) القافوني:) اإليداع 

االبتدائية باكادير عدد)5 969)بتاآيخ)

3)فوفم25)0)0).

السجل التجاآي):931  .
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 STE PIZERRIA TAIB
SARL AU 

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

تم تأسيس شركة) (،(0(0 3)سبتم25)

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

  PIZERRIA TAIB(التسمية):)شركة

ش.م.م ذات شريك واحد.)))))
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الهدف):)استغالل سناك وليتزيريا.

آقم) متجر  (: االجتماعي) املقر 

 ( امل) (( الشطر) (17 عماآة) (18

حي بنسركاو أكادير.

 100.000 ( (: آأس املال االجتماعي)

1000حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

ترج ) الواحدة  للحصة  دآهم  (100

كلها للسيد))حيدآ الطيب.

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

اإلمضاء) وتخويله  الطيب  حيدآ 

املنفرد ملدة غي2 محدودة.

السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر دجن25 من كل سنة.

وتم اإليداع القافوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

  96637 آقم) تحت  باكادير  التجاآية 

والسجل التجاآي آقم)617  )بتاآيخ)

9)أكتولر)0)0).
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 PLANETE SAINE
تـــأسـيــس

 9 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  بأكادير  (،(0(0 أكتولر)

صفاتها) املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي):)

.PLANETE SAINE(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):

أعمال متنوعة أو البناء.

البستنة والغرس.

تجزئة تبحي2ت) ( (: املقر االجتماعي)

سكوتي) حي  الرحمان  عبد  فايت 

تمراغت اوآير اكادير.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاآي.

الرأسمال):))حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)دآهم للواحدة.

السيد لحسن ازكي))500))حصة.

السيد الحسين زكي))500))حصة.

ازكي،) لحسن  السيد  (: التسيي2)

غي2) ملدة  وذلك  للشركة  مسي2ا 

محدودة.)))

الوثائق) جمي   على  التوقي  

البنكية واالداآية صالحة من طرف)

السيد لحسن ازكي والسيد) الشركاء)

الحسين زكي بشكل منفصل.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (9 بتاآيخ) ألكادير  التجاآية 

وآقم) (96995 آقم) تحت  (،(0(0

السجل التجاآي)975  .
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TRADE ME

تأسيس شركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حرآت) ( باكادير) ( ((0(0 10)فوف25)

املسؤولية) محدودة  شركة  قوافين 

رصائصها كالتالي):

.TRADE ME(:(اسم))شركة

الهدف):)التجاآة املتنوعة.

 31 آقم) شقة  املقر االجتماعي):)

 156،(156 3)بلوك) 6)الطابق) بوكس)

زيز) واد  وزفقة  املقاومة  شاآع  تالقي 

م.ص.)اكادير.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ)100.000)دآهم.

الشركة) بتسيي2  يقوم  (: التسيي2)

املهدي) السيدان  وملدة غي2 محدودة 

اآسالن ومحمد رليل تزفيتي.

االيداع القافوني):)اإليداع القافوني)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

(،(0(0 فوفم25) (10 تم باكادير بتاآيخ)

تحت آقم)97039.
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TRAITEUR ALWAKRAH
SNC

إنشـــــــاء شــركـــــــة
بمقت�شى عقد عرفي بتاآيخ)))يناير)

تم تأسيس شركةالتضامنية) (،(0(0

باملميزات التالية):

 TRAITEUR (: التسمية)

.ALWAKRAH SNC

املوحدين) حي  املقر االجتماعي):)

01)الزفقة)03)آقم)6 )كلميم.

الرأسمال):)10.000)دآهم مقسمة)

على)100)حصة من فئة)100)دآهم.

وتمويل) املطعمة  (: الهدف)

املناسبات.

الشركاء):

بوصوفة،) رديجة  السيدة 

 JA156531 آقم) الوطنية  بطاقته 

50)حصة.

بطاقته) لبصي2،) حليمة  السيدة 

الوطنية آقم)SH 11 (75 50)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

يناير وتنتهي في)31)دجن25 من كل سنة.

:)تسي2 الشركة حاليا من) التسيي2)

طرف السيدة:)رديجة بوصوفة ملدة)

غي2 محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاآي)

يوفيو) بتاآيخ) 1) بكلميم  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم)771). 
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TRANSPORT TADILI
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 

آقم 76 الطابق السفلي بلوك ب ايت 

ايعزة القديمة ايت ايعزة  - 83000 

تاآودافت املغرب

آقم السجل التجاآي : 7161

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القافون) إعداد  تم  ((0(0 5)اكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة))باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

: تسميتها) بمختصر   االقتضاء)

TRANSPORT TADILI SARL 

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  للغي2.

فقل األمتعة غي2 املصحولة طرود)

والرسائل.

االستي2اد والتصدير.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم)76)الطابق السفلي بلوك ب ايت)

 83000 ايعزة) ايت  القديمة  ايعزة 

تاآودافت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  100.000 (: مبلغ آأسمال الشركة)

دآهم،)مقسم كالتالي):

السيد عبد الجليل العرعوآ):)500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عمر الساخي):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العرعوآ:) الجليل  عبد  السيد 

ايعزة) ايت  القديمة  ايعزة  ايت  حي 

تاآودافت.)

اوالد) دواآ  (: الساخي) عمر  السيد 

 83000 دحمان) سيدي  سعيد 

تاآودافت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة):

العرعوآ:) الجليل  عبد  السيد 

ايعزة) ايت  القديمة  ايعزة  ايت  حي 

تاآودافت.)

اوالد) دواآ  (: الساخي) عمر  السيد 

 83000 دحمان) سيدي  سعيد 

تاآودافت املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) بتاآودافت  االبتدائية 

16)اكتولر)0)0)))تحت آقم)1371.
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  STE  SALIMO VISION شركة
 SARL A.U
إنشـــاء شركـــــة

 (6 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
أكتولر0)0))))تم تأسيس شركة))ذات)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:
 STE SALIMO VISION:التسمية

.SARL A.U
:)بلوك)C)))))آقم) املقر االجتماعي)

11)زفقة)10)الحي الجديد طافطان.
:100.000,00دآهم) الرأسمال)
حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100,00)دآاهم.
: الهدف)

فظاآاتي))
الشركاء):

الطاهر،) الشيخ  سالم  -محمد 
      (6.01.1996 ( مزداد بتاآيخ) مغربي،)

  . JF5(6(7(ب.ت.و آقم(،
من) تبتدئ  (: السنة املالية))
ديسم25 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
من) حاليا  الشركة  التسيي2:تسي2 

طرف:
محمد سالم الشيخ الطاهر)))ملدة)

غي2 محددة.
باملحكمة) تم  (: السجل التجاآي)
 3 بتاآيخ) بطافطان  االبتدائية 

فوفم025)0))))تحت آقم)5589.
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SOUMA ENTREPRISE 
شركة ذات املســـؤولية املحـــدودة

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي حرآ بـــأكــاديــر)
ثم تأسيــــس) ( يوليو0)0)) ((7 بتاآيــخ)
املحـــدودة) املســـؤولية  ذات  شـــركة 

راصياتــــها كالتالــــي):
التسمية:

    .   SOUMA ENTREPRISE
 (10 حي) (: االجتماعـي)  املقـــر 

آقم))0))مكرآ آياض السالم أكادير.
االبتكاآ) (: االجتماعـي) الهــدف 

الرقمي.

في) حدد  ( (: الشركـــة) آأسمـــال  (

مبلغ000.00 50 .

تسيي2) يتم  ( (: الشركـــة) تسيـــــــر 

الشركة من طرف):

)السيــــــدة))املغاآي سعاد.

))والسيــــــدة اشكي2 مريم.

   9 5 ( (: التجاآي) ( السجل)

أكــاديــر.

بكتـــابــة) القـــافوفــــي  اإليـــداع  تــم 

التجاآيـــة) املحكمـــة  لـــدى  الضبــط 

بتاآيخ (  بـــأكــاديــر تحــت آقـــم) 9695)

 3)فوفم025)0). 
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 SUD CONSEIL D’INGENIRIE

ET TRAVAUX DE DIVERS
SARL

تأسيس
بتاآيخ03  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ببيوكرى حرآت قوافين) ((0(0 يناير)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

رصائصها كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 SUD CONSEIL) (: االسـم) (-

 D’INGENIRIE ET TRAVAUX DE

الجنوب) شركة  ((DIVERS SARL

واالشغال) الهندسية  لالستشاآة 

املختلفة.

-)األهداف:)

-)مكتب الدآاسات التقنية).

-)األشغال املختلفة.

-)ممت2.

)زفقة املسجد) (: ( )املقر االجتماعي) (

شتوكة) بيوكرى  لشالي  حي  (13 آقم)

أيت باها.

(: االجتماعي) الرأسمال 

100.000.00))دآهم.)))))))))

التسيي2:)عبد اللطيف موعين.

اإليداع القافوني:))تم اإليداع لدى)

املحكمة االبتدائية بافزكان بتاآيخ)30 

يناير0)0))تحت آقم)190.
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 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.(8.60.( .10

 NOUR LEADER شركة

NEGOCE

العام) الجم   محضر  على  بناء)

 15 بتاآيخ:) املنعقد  االستثنائي 

شركة)) شركاء) قرآ  أكتولر0)0))

ذات) ( ( (NOUR LEADER NEGOCE

املسؤولية املحدودة ما يلي):

-)إضافة األنشطة التالية):)))))))))))))))

-اإلصالح والصيافة البحرية.

الدوآية) والصيافة  اإلصالح  (-

للسفن والقواآب.

-)إصالح وصيافة قواآب النزهة.

-)ميكافيكا عامة.

املتعلقة) العمليات  جمي   (-

في) أو  الساحلي  الصيد  بصناعة 

أعماق البحاآ.

جمي ) بي   أو  بي   أو  شراء) (-

املأكوالت البحرية واألسماك الطازجة)

والقشريات) واملحاآ  املجمدة  أو 

واألسماك الصناعية وما إلى ذلك.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (9 بتاآيخ) بتيزفيت  االبتدائية 

0)0))تحت آقم:)0)0)/737.
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شركة العبدية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبقا للعقد املؤآخ في تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

بالخصائص التالية):))

االسم):)العبدية.

ترلية وتسويق املوا�شي) ( ( (: الهدف)

واملنتجات الزآاعية.

آأسمال املجموعة):)100.000,00 

دآهم)(مائة ألف دآهم).

التسيي2):))رديجة املنواآ.

�شي) أوالد  دواآ  االجتماعي:) املقر 

بوعالم،)سيدي عي�شى،)أسفي.

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القافوني  االيداع  تم 

باملحكمة) التجاآي  بالسجل 

 109 5 االبتدائية بأسفي تحت آقم)

بتاآيخ05)فوفم25)0)0).
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 STE POTERIE KA

SARL A.U 

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ))

 )فوفم25))0)0))في أسفي تم تأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ومواصفاتها كالتالي):)

 POTERIE KA  SARL (: التسمية)

. A.U

شجرة) زفقة  االجتماعي: 1) املقر 

الضر حي فجاح االمي2)),)أسفي.

في) حدد  االجتماعي:) الرأسمال 

مقسم) دآهم  (100.000,00 مبلغ)

فئة100دآهم) من  حصة  (1000 إلى)

اكتتبت وحرآت كلها من طرف السيد))

الكحالوي سفيان.))

)الهدف:

مقاولة في الخزف والبناء)واعمال)

اررى.)

99)سنة ابتداء) املدة:)حددت في) (

الشركة) نشاط  شروع  تاآيخ  من 

حسب السجل التجاآي

طرف) من  الشركة  تسي2  اإلداآة:)

غي2) ملدة  سفيان  الكحالوي  السيد 

محدودة.

من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسم25.

-)اإليداع:))تم اإليداع القافوني لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بأسفي و تحت السجل التجاآي آقم)

1 109)بتاآيخ) )فوفم025)0).
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املكتب العام للحسابات واالستشاآات

شاآع)9))ف25اير آقم)16)تال25جت أكادير)

  شركة أجنحة أمارا
STE AMARA WINGS

 S.A.R.L   

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

محرآ)) ( عرفي) ( عقد) ( بموجب) ((1

30)سبتم025)0))وض )) يوم) ( باكادير)

ذات)) ( لشركة) ( األسا�شي) ( القافون)

مسؤولية))محدودة مميزاتها))كالتالي:

االسم):)))شركة أجنحة أماآا شركة))

ذات))مسؤولية))محدودة.

املوضوع:)

شراء)ولي  مستحضرات التجميل)
والعطوآ) التجميل  ومستحضرات 

والقشدة وجمي  مشتقاتها بالجملة)،)

وشبه بالجملة)،)وتصنيعها)،)وتعبئتها))

وتوزيعها).

عامة) غذائية  منتجات  تاجر 

ومستلزمات مختلفة.)

استي2اد وتصدير كافة املنتجات.)

تمثيل كافة املنتجات والخدمات.)

اإلفت2فت) مواق   وتشغيل  تحرير 

ع25) واملبيعات  بالتجزئة  والبي  

اإلفت2فت)،)نشر املحتوى اإللكت2وني.

التجاآية) األنشطة  إداآة  (

واإلعالفية والتسويقية على اإلفت2فت).

والوساطة) الخدمات  تقديم 

املباشر) غي2  أو  املباشر  والتسويق 

والتجاآة) املعلومات  للخدمات 

اإللكت2وفية.

الدارلة) حي  ( (: ( االجتماعي) املقر 

الرقم)FD(05)أكادير.

  90.000,00 ( في) حدد  الرأسمال:)

دآهم).

شيماء) أزواو،) األنسات هبة  ( (((

دوكرام وساآة اشحراآ عين))مسي2ات)))

للشركة)))ملدة)))غي2)))محدودة.

3))تم))اإليداع))القافوني))باملحكمة)))

التجاآية بأكادير يوم))3))أكتولر0)0)  

تحت))عدد)6 968.
مقتطف للنشر والبيان
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 STE MOROCCANشركة

 AGRICULTURAL

 CONSTRUCTIONS

 SOLUTIONS AND

 ACTIVITIES
SARL

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

تأسيس) تم  ((0(0 أكتولر) ((6 في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

-1التسمية):)

 STE اسم) الشركة  تحمل 

 MOROCCAN AGRICULTURAL

 CONSTRUCTIONS SOLUTIONS

.AND ACTIVITIES SARL
-)آأسمال الشركة):)تحدد آأسمال)

دآهم) ( (100000.00 الشركة في مبلغ)

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

دآهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
-السيد االدآي�شي املصطفى)،)آقم)

       500  MC 986(3 البطاقة الوطنية)

حصة.

(، عدفان) الودغي2ي  -السيد 
                 D9918 6 الوطنية) البطاقة  آقم 

500)حصة.

-3)املقر االجتماعي:)دواآ تين رزاز)

الصفاء))اشتوكة أيت بها.

- )الهدف االجتماعي:

)التجاآة.

)أعمال البناء.

)أعمال مختلفة.

)أنشطة فالحية.

تحدد تسيي2 الشركة) التسيي2:) (5-

من طرف):

آقم) املصطفى  االدآي�شي  السيد 

             . MC 986(3(البطاقة الوطنية

القافوني) امللف  ايداع  تم  (6-

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

 9 بتاآيخ) (19(5 آقم) تحت  إلفزكان 
آقم السجل التجاآي) ( فوفم025)0))

.(1599
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II  

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE MOUAKKIR      شركة

 PRIMEX

 SARL AU

ش. م. م

تأسيس شركة م م

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس شركة) تم  ((0(0 فوفم25) ((

محدودة املسؤوليةتحمل الخصائص)

التالية):

اسم) الشركة  تحمل  -1التسمية:)

 STE MOUAKKIR PRIMEX شركة)

.SARL AU

-)آأسمال الشركة):)تحدد آأسمال)

الشركة في)100.000,00دآهم مقسم)

دآهم) (100 بقيمة) 1000حصة  الى)

عمر موقي2  مملوكةل  حصة  لكل 

  )J177 :1000)حصة.

املقر) تحدد  (: املقر االجتماعي) (3-

العنوان:لدى) في  للشركة  االجتماعي 

مكتب)   (ESCOMPTE شركة)

الثاني) الحسن  شاآع  مسروآ  عماآة 

بيوكرىاشتوكة ايت باها.

تعمل) (: االجتماعي) الهدف  (- ( 

الشركة في مجال بي  مواد التغليف)

واإلستي2اد والتصدير.

تحدد تسيي2 الشركة) (: -5التسيي2)

عمر موقي2  السيد  طرف  من 

.J177(  

-6)تم ايداع امللف القافوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائيةالفزكان تحت)

آقم 193)بتاآيخ)9)فوفم25)0)0).
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 STE NAJIB TRADIV
SARL 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE NAJIB: التجاآي) اسم 

 . TRADIV  SARL

حي) آقم)  1) (3 بلوك) (- العنوان)

تيمرسيت أيت ملول.

)املهام):)

- )1)أعمال الصباغة.

 - )))أعمال متنوعة.

 - 3))تصميم الحدائق.

آأس مال الشركة):))100.000.00 

دآهم.

التسيي2):)

ومسي2ة) ( فجاة املهبول مشاآكة) (-

للشركة.

-ابراهيم جيكي2:)مشاآك.))

تم اإليداع القافون األسا�شي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

0)0)))تحت) 9)فوفم25) افزكان بتاآيخ)

والسجل التجاآي تحت) (1936 ( آقم)

آقم)1615) .
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 STE IMMOBILIER BOIS ET

  PANNEAUX
SARL AU

آأس مالها :   100.000.00 دآهم

املقر االجتماعي : آقم 613 حي 

املحمدي السطاح تاآودافت  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (1-

0)0)،)تم إحداث) )))أكتولر) بتاآيخ)

ذات) للشركة  األسا�شي  القافون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)،)رصائصها كالتالي):

 IMMOBILIER BOIS(((:التسمية-

. ET PANNEAUX SARL AU

حي) (613 آقم) (: ( ( -املقر اإلجتماعي)

املحمدي السطاح تاآودافت.))
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-الهدف اإلجتماعي):)

-النجاآة الخشبية.

واألشغال) البناء) في  -مقاول 

املختلفة.

-مفاوض.)

(: في) حدد  الشركة  مال  آأس 

100.000.00)دآهم مجزء)على)1000 

دآهم للحصة) ( (100 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة)))كالتالي):

 1000 (: ( ( ( السيد عصافي2 هشام)

حصة،)أي))100.000.

أي) حصة،) (1000 املجموع:)

100.000.00))دآهم.

عصافي2) السيد  عين  (: -التسيي2)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  ( هشام)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) -السنة املالية:)

31)ديسم25).

-املدة):)99)سنة.

  )-لقد تم اإليداع القافوني لدى)

املحكمة االبتدائية))بتاآودافت بتاآيخ)

 -  1  ( آقم) تحت  فوفم025)0)) (5

السجل التجاآي)7151.
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 STE INJA

SARL AU

محرآ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تم تأسيس) ((0(0 أكتولر) (1( بتاآيخ)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية):

-)التسمية:شركة)»INJA«)ش.م.م.

لحساب) البضائ   فقل  -الهدف:)

الغي2.

 0( آقم) محل  االجتماعي:) -املقر 

بلوك و آقم)65))حي الهدى اكادير.

-املدة):)))99)سنة.

(: االجتماعي) املال  -آأس 

100.000.00)دآهم.

-التسيي2:))املهدي الخوداآي.

تبتدئ) (: ( االجتماعية) -السنة 

يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في آرر ديسم25 من كل سنة.

لهذا) القافوني  اإليداع  وتم  (- ((

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

تحت) باكادير  التجاآية  املحكمة 
التجاآي) والسجل  (96931 آقم)

آقم917  )بتاآيخ)))فوفم025)0).
من اجل النسخة والبيان
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FIDUCIAIRE TEMSIA

 APPT N° 03 AVENUE MOUKHTAR

SOUSSI TEMSIA AIT MELLOUL

TEL :0673(19 30

 STE JERBOUH TRANSPORT

 PERSONNEL
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

ايت) مؤآخ  عرفي  عقد  بموجب 

وض ) تم  أكتولر0)0)) فاتح  ملول 

دات) لشركة  األسا�شي  النظام 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

 STE JERBOUH (: التسمية)

  TRANSPORT PERSONNEL

 . S.A.R.L

الشركة) غرض  يمكن  ـالغرض:)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أررى) وفي  املغرب  في  الغي2 

فيما يلي:

-فقل املستخدمين لحساب الغي2.

:يوجد مقر الشركة) مقر الشركة)

برقم)30))بلوك)07)حي اسايس ازآو)

ايت ملول.

 99 املدة:حددت مدة الشركة في)

سنة ابتداءا من تاآيخ تكوينها النهائي.
آأسمال) الشركة:يبلغ  آأسمال 

الشركة مائة ألف دآهم)100000.00 

مقسم إلى ألف حصة دات مائة)100 

دآهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة)

ومخصصة) كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك ابتي:)

 1000 ياسين) جرلوح  السيد 

حصة.))))))))))))

السنة املالية:تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسم25).

السيد) الشركة  يسي2  التسيي2:)

جرلوح ياسين ملدة غي2 محدودة).

كتابة) لدي  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بافزكان))

عدد) تحت  ((0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

التجاآي) بالسجل  1916واملسجلة 

تحت آقم)1589).
للخالصة والبيان

املسي2
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 STE JOUKAS TRANS
 SARL

شركة جوكاس  تروفز  ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

تأسيس شركة) تم  أكتولر0)0)) (1 

ذات املميزات التالية:

:)))شركة جوكاس تروفز) التسمية)

ش.م.م).

الهدف االجتماعي:

فقل األشخاص لحساب ألررين) (

والنقل الدولي للسل .)))

العنوان:))))حي بيكا العزيب القليعة)

أيت ملول).

)املدة:))))99)سنة.

00. 100.000)دآهم) ( ( ( الرأسمال:)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم.

السنة االجتماعية:)))من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

السيد) الشركة  يسي2  ( التسيي2:)

وقاص عبد الرحيم))ملدة غي2 محدودة.)

اإليداع) التجاآي:تم  السجل 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

فوفم25) (( بتاآيخ) بإفزكان  االبتدائية 

0)0))))تحت عدد)1891.   
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شــركة كاطبات

 ش.م.م. ش.و

SOCIETE(KATIBAT. sarl(au 

آأس مالها 100.000 دآهم

 توطين في:آقم 55) بلوك  ب حي 

اساكا تيكوين اكادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (1-

تم) م،) ((0(0 ( أكتولر) ((8 بتاآيخ)

لشركة) األسا�شي  القافون  إحداث 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املوق ) طرف  من  الوحيد  الشرك 

للعقد،)رصائصها كالتالي:

  STE كاطبات) شــركة  -التسمية:)

.KATIBAT

آقم) في:) توطين  اإلجتماعي:) -املقر 

تيكوين) اساكا  حي  ب  ( بلوك) ((55

اكادير.

-الهدف اإلجتماعي:

 PROMOTEUR(((منعش عقاآي(

 .IMMOBILIER

والبناء.))) االشغال  مقاولة 

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

في:)) حدد  الشركة  مال  -آأس 

100.000.00دآهم مقسمة إلى ألف)

للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:

السيد راطب سعد)1000)حصة.

راطب) السيد  عين  -التسيي2:)

سعد مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

من فاتح يناير إلى) -السنة املالية:)

31)ديسم25.

لدى) القافوني  اإليداع  تم  -)لقد 

 10 املحكمة التجاآية بأكادير بتاآيخ)

آقم) )970  تحت  ((0(0 فوفم25)

السجل التجاآي:)5003 .
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   LIAMSI LOGISTICS 

ش.م.م ذات شريك وحيد

بناءا على عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

شركة) تأسيس  تم  أكتولر0)0)،) ((

ذات مسؤولية محدودة و ذات شريك)

وحيد)،رصائصها كالتالي):

لوجيستيكس)) -التسمية:ليـــام�شي 

LIAMSI  LOGISTICS))ش).م.م))ذات)

شريك وحيد.)

)الغــــرض):

البضائ ) فقل  اإلآساليات،) فقل  (

لحساب الغي2.)

-الرأسمـــال):)حدد آأسمال الشركة)

دآهم،) ((10.000,00) الف)
ٌ
في عشرة ا

 100,00 حصة من) (100 إلى) مقسم 

الشريك) لفائدة  كلها  مكتتبة  دآهم،)

الوحيد السيد حزيك إسماعيل).

االجتماعي) املقر  حدد  ( (: املقــر) (-

للشركة في):)حي تسالوين)،)تمراغت)،)

جماعة أوآير)ـ)أكـــادير.

):))حددت مدة الشركة في) -)املــدة)

التقييد) تاآيخ  من  ابتداءا  سنة  (99

بالسجل التجاآي.

حزيك) السيد  عين  التسييــــر:) (-

بريطاني)) سفر  جواز  (، إسماعيل)

وحيد) متصرف  (،51039 65(

للشركة ملدة غي2 محدودة.

األآلاح) من  يخصم  (: األآلـــــاح) (-

السنوية للشركة نسبة)5)في املائة من)

أجل تكوين االحتياط القافوني والباقي)

يوض  آهن تصرف الشريك.))))

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليــداع 

التجاآية) املحكمة  لدى  القافوني 

تحت) ( أكتولر0)0)) ((8 ألكــــادير يوم)

آقم))96.898.
من أجل الخالصة والبيان

املسيـــــــر
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  LILYCO
S.A.R.L-au

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
الشريك الواحد

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  ا-)

تمت) (، أكادير) ( ((0(0 أكتولر) (1( ( في)

لشركة) األسا�شي  القافون  صياغة 

الشرك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الواحد))بالخصائص التالية:

اسم) تحمل  الشركة  التسمية:)

املسؤولية) ذات  شركة  (ليلييكو))

املحدودة الشريك الواحد.)

الغرض االجتماعي:))))

مقهى،)قاعة الشاي.

,قاعة الشاي أو أي) إداآة املقاهي)

مؤسسات املطاعم.

التجاآة.
 (( آقم) ( محل) ( املقر االجتماعي:)

الجيش) شاآع  (13 -3ب عماآة) املنزه)

امللكي أكادير.

املدة:)محددة في)99)سنة.

مبلغ) في  محدد  الرأسمال:)

  1.000 100000.00دآهم مقسم إلى)

دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

السيد) يدي  بين  موزعة  للحصة 

ادآيس))بدوح)))1000)حصة اجتماعية

من) مسي2ة  الشركة  ( (: التسيي2)

بدوح ملدة غي2) ( طرف السيد ادآيس)

محدودة.)).

من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 

31)ديسم25 من) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.

األآلاح:))موزعة حسب مقتضيا ت)

الفصل)16)من القافون األسا�شي.

اإليداع القافوني:)تم لدى املحكمة)

فوفم25) ( (10 بتاآيخ) ( التجاآية بأكادير)

0)0))))تحت آقم)))970  .

الشركة)) (: ( التجاآي) السجل 

بأكادير) التجاآي  في السجل  سجلت 

آقم) تحت  فوف025)0)) ( (10 بتاآيخ)

.   5001
مقتطف مخصص لإلشهاآ

املسي2
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STE MOZA PARTNERS  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبقا للعقد املؤآخ في)8))سبتم25)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((0(0

املسؤولية بالخصائص التالية):

 BUREAU (: االسم)

 D’INGENIERIE DES ETUDES

 TECHNIQUES, D’ASSISTANCES

.ET DU PILOTAGE

.BIETAP(:(املختصر

املرافقة) الدآاسة،) (: الهدف)

التقنية،)املراقبة واألعمال.

 100.000 (: املجموعة) آأسمال 

دآهم.

قصري) ادآيس  السيد  (: التسيي2)

والسيد التائب.

الفرح،) (5 :)تجزئة) املقر االجتماعي)

(،((5 شقة) (،7 عماآة) شاآع ادآداآ،)

بنسركاو،)اكادير.

املدة):)99)سنة.

بالسجل) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآي باملحكمة التجاآية تحت آقم)

96853)بتاآيخ)6))أكتولر)0)0).
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 SOCIETE KHABACH

FILTRES

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

أكتولر) (6 في) املؤآخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((0(0

املسؤولية،)بالخصائص التالية :

 SOCIETE KHABACH (: االسم)

 FILTRES SARL AU

الهدف : تاجر مرشحات ومعدات 

السياآات.

 100.000  : املجموع  آأسمال 

دآهم (مائة ألف دآهم).

التسيي2 : رباش رالد.
املقر االجتماعي : آقم 67 بلوك ب 

حي املسي2ة ايت ملول.
املدة):)99)سنة.

ICE : 00(6  (580000 1: ICE
للمجموعة) القافوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)
بتاآيخ آقم)  18) تحت   بإفزكان 
السجل) آقم  ((0(0 أكتولر) (((

التجاآي)1509).
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 SOCIETE AKIAOU
TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبقا للعقد املؤآخ في) 1)أكتولر)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((0(0

املسؤولية بالخصائص التالية):
وأشغال) البناء) أشغال  (: الهدف)

مختلفة.
آأسمال املجموع):)100.000)دآهم)

(مائة ألف دآهم)
التسيي2):)اكياو حجوب.

املقر االجتماعي):)تين علي منصوآ)
سيدي بيبي بيوكرة.
املدة):)99)سنة.

ICE : 00(65(889000095: ICE
للمجموعة) القـافوني  اإليـداع  تم 
باملحكمة) التجاآي  بالسجل 
 1909 آقم) تحت  بإفزكان  االبتدائية 
آقم السجل) ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

التجاآي)1581).
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»JIMES« شركة
العنوان : آقم 83 مكرآ بلوك ل حي 

الهدى اكادير
تأسيس

تحت) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاآيخ) مؤآخ  الشخ�شي  اإلمضاء)
املصادقة) تمت  (،(0(0 أكتولر) ((7
ذات) لشركة  األسا�شي  القافون  على 

الخصائص التالية):
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.JIMES(:(التسمية القافوفية(-(

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل  (-

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مكرآ) (83 آقم) (: املقر االجتماعي) (-

بلوك ل حي الهدى أكادير.

وآشة) (: االجتماعي) الغرض  (-

إصالح) امليكافيكي وإصالح السياآات.)

وآشة) املركبات،) إطاآات  وصباغة 

الخراطة،)مضخات الحقن واألعمال)

محركات) تشخيص  الهيدآوليكية،)

تجاآة السياآات الجديدة) السياآات.)

التجاآة) غياآها.) وقط   واملستعملة 

العامة.

االستي2اد والتصدير.

املعامالت) جمي   عامة  ولصفة 

واملبادالت التجاآية التي من شأنها أن)

تنمي وتوس  من نشاط الشركة.

الرأسمال االجتماعي):)حدد في مائة)

ومحرآة) مدفوعة  كلها  دآهم  ألف 

حصة) ألف  إلى  ومقسمة  بالكامل 

اجتماعية بقيمة مائة دآهم للحصة)

والشريك) للمساهم  وكلها  الواحدة 

الوحيد السيد جيكر محمد,

تم تعيين السيد جيكر) (: التسيي2)

محمد مسي2ا وحيدا للشركة ملدة غي2)

محدودة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاآي)

باملحكمة التجاآية باكادير.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

وثالثين) واحد  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

ديسم25 من كل سنة.

األآلاح):)تخصم رمسة باملائة من)

القافوني) االحتياط  لتأسيس  األآلاح 

قراآات) تصرف  تحت  يوض   والباقي 

الشريك الوحيد للشركة.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بتاآيخ)))فوفم25)0)0)،)تحت)

بالسجل) واملسجل  (96937 الرقم)

التجاآي التحليلي آقم)7)9  .
للنشر و البيان

املسي2

325 P

  SOCIETE  CHEETAH
  S.A.R.L 

.Au(Capital(de 100.000,00 DHS
 Siège(Social : BLOC 105 N°67

CITE CHARAF AGADIR
تفويت حصص
 واستقالة املسي2

الجماعي) القراآ  بمقت�شى محضر 
اكتولر) ((8 بتاآيخ) املؤآخ  ( للشركاء)

0)0))تقرآ ما يلي):
 Mr. السيد) حصص  تفويت  (
 .FELIPE JOAQUIN ULPIANO 
 00  حصة إلى السيد))عمراني حساني

)عبد هللا.)
السيد) القديم  املسي2  استقالة  (
 Mr. FELIPE JOAQUIN ULPIANO
وتعيين السيد عمراني حساني محمد)

كميل كمسي2 جديد للشركة.
والسيد عمراني حساني عبد هللا)
باسم) التوقي   أما  مساعد  كمسي2 
عمراني) للسيد  منح  فقد  الشركة 
حساني عبد هللا وذلك بتوقي  منفرد.)
بكتابة) القافوني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجاآية))
بتاآيخ (970(1 ( عدد) تحث   باكادير 

 10)فوفم25)0)0).
من أجل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـر
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CLINIQUE TIZNIT
بي  حصص اجتماعية
تحيين النظام االسا�شي

حرآ) عرفي  محضر  على  بناء) (-I
قرآ) (، ((0(0 سبتم25) (30 في) بتزفيت 
 CLINIQUE TIZNIT ( شركة) شركاء)
75.000.00)دآهم)،ومقرها) آأسمالها)
الثاني) الحسن  شاآع  االجتماعي 

تيزفيت،)ما يلي):)
القوافين) تحيين  املصادقة على  (-
حصص) بي   إثر  على  األساسية،)
الآكو) الحسين  للسادة  اجتماعية 
طرف) من  الآكو(املشت2ين)) والحسن 
السيد محمد الآكو(البائ ))من جهة،)
وعبدهللا) الآكو  الحسين  وللسادة 
اقاآيض) طرف  من  الآكو(املشت2ين))

سعيد(البائ ))من جهة اررى.

محمد) د.الآكو  السيد  تعيين  (-

املسي2 الوحيد للشركة.

تم اإليداع القافوني باملحكمة) (-II

اكتولر) (13 يوم) بتيزفيت  االبتدائية 

0)0))تحت عدد)705.
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شركة بيوبالستيك روسيكلين

 ش.م.م

برأسمال قدآه:000.000.00.) دآهم

دواآ انشادن سيدي بيبي اشتوكة 

ايت باها

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 (0 (: بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

املصادقة) تمت  (، يوليو0)0))

باإلجماع على املقت2حات ابتية):

رطاب) زمزم  السيد  تفويت  (-

ملجموع حصصه االجتماعية البالغة)

دآهم) (100 قدآه) بما  حصة  ( 000

للحصة الواحدة.)

وذلك إلى السيد زمزم عثمان.

زمزم) للسيد  نهائي  وانسحاب 

رطاب من الشركة.

األساسية) القوافين  تحديث  (-

للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  ثم 

بتاآيخ بافزكان  (  االبتدائية)

تحت عدد آقم) ( سبتم025)0)) ((  

.1605/(0(0
مقتطف قصد االشهاآ)
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شركة بيوبالستيك 

  ش.م.م

برأسمال قدآه: 1.000.000دآهم

دواآ احشاش  سيدي بيبي  اشتوكة 

ايت باها

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 (0 بتاآيخ) املنعقد  االستثنائي 

املصادقة) تمت  (، يوليو0)0))

باإلجماع على املقت2حات ابتية):

رطاب)) زمزم  السيد  تفويت  (-

ملجموع حصصه االجتماعية البالغة)

دآهم) (100 حصة بما قدآه) ((000 ا)

السيد) إلى  ودلك  الواحدة.) للحصة 
زمزم عثمان.

زمزم) للسيد  نهائي  وانسحاب 

رطاب من الشركة.

األساسية) القوافين  تحديث  (-

للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  ثم 

بتاآيخ) )  ( ( ( بافزكان) ( االبتدائية)

آقم) عدد  تحت  ( سبتم025)0))

.160 /(0(0
مقتطف قصد االشهاآ)
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ACC-HAZAN
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املؤآخ في))3)شتن025)0)،)

العادي) غي2  العام  الجم   قرآ 

ذات) شركة  (ACC-HAZAN لشركة)

الرأسمال) ذات  املحدودة  املسؤولية 
زفقة) مقرها:) دآهم  ( (100.000.00

اكادير) برج  عماآة  عياض  القا�شي 

الطابق الثاني باب آقم)5)اكادير.

حيت تقرآ ما يلي:

لبنى) صديق  السيدة  تفويت 

لفائدة) حصة  (300 الكلية) لحصتها 

 PHILIPPE ALBERT السيد)

.HAZAN

تغيي2 البند)6)من القافون األسا�شي)

للشركة كالتالي:

 PHILIPPE ALBERT ( -السيد)

HAZAN 1000دآهم

استقالة السيدة صديق لبنى من)

منصبها كمسي2ة لشركة وإلبراء)ذمتها)

النهائية دون تحفظ إلداآتها السابقة.

 PHILIPPE ALBERTتعيين السيد

غي2) ملدة  لشركة،) وحيد  كمسي2 

فردي،لجمي ) ولإمضاء) محدودة 

املعامالت البنكية واإلداآية للشركة.

تغيي2 الشكل القافوني لشركة ذات)

ذات) شركة  إلى  املسؤوليةاملحدودة 

املسؤولية املحدودة بمسي2 وحيد.
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بمكتبة) القافوني  اإليداع  تم 

باكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) ((0(0 فوفم25) (0 ( بتاآيخ)

.9697 
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Société COMAITN
SARL AU

 Siège(social : BLOC(D(RUE

 8 QUARTIER(DES(FAR

.BOUIZAKARNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

 (0(0 أكتولر) (9 بتاآيخ) االستثنائي 
تقرآ) أعاله،) املدون  الشركة  بمقر 

مايلي):

-)فسخ الشركة.

تعيين السيد رالد ايت فباآك) (-

كمصفي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  ثم  (-

أكتولر) ((6 االبتدائية بكلميم بتاآيخ)

0)0))تحث آقم)79).
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 QANDY SOFT
   SARL AU

شركة ذات املسؤوليةاملحدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها: 100.000.00 دآھم

179، زاوية شاآع لوفدآسوشاآع 

املقاومة، مرس السلطان

 الداآ البيضاء

حل الشركة
القراآات) محضر  بمقت�شى 

 (0 بتاآيخ) الصادآة  االستثنائية 

الوحيد) املساهم  قرآ  أكتولر0)0)،)

ما يلي:

للشركة) لألوان  سابق  حل 

وتصفيتها.

تعيين السيد أيوب صدقي كمصف)

للشركة وتحديد مقر التصفية باملقر)
زاوية شاآع) االجتماعي للشركة:179،)

مرس) املقاومة،) وشاآع  لوفدآس 

السلطان الداآ البيضاء.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمةالتجاآية بالداآ)
 (0(0 فوفم25) (03 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم511)75.
332 P

 STE RS MOTO RAID
 INTERNATIONAL

SARLA.U
الجم ) محضر  بمقت�شى 
في) املؤآخ  االستثنائي   العام 
الجم ) قرآ  (،(0(0 اكتولر) ((3  
ذات) لشركة  العادي  غي2  العام 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
دآهم) ( (100.000.00 ذات الرأسمال)
مقرها:)زفقة))91)عماآة آقم)5)الشطر)

األول حي املحمدي اكادير.
حيت تقرآ مايلي:

بسبب) للشركة  النهائي  الحل 
الوض  الصافي للشركة.

بمكتبة) القافوني  اإليداع  تم 
باكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (10 بتاآيخ)

.970(7
333P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب الحسابات واالستشاآات

الهاتف)))06.61.77.96.86 – 0.111)).)05.8:

VECTORY PICTURES
SARL

حل شركة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
اكتولر) ((0 في) املؤآخ  االستثنائي 
 VECTORY((0)0)))قرآ شركاء)شركة
املسبق) الحل  (PICTURES SARL
للشركة والشروع في تصفيتها ابتداء)

من يومه.
آشيد) اليعقوبي  ( السيد) تعين  (

كمصفي للشركة.
بكتابة) ( وقد تم اإليداع القافوني)
التجاآية) باكادير  الضبط لدى هيئة 
بتاآيخ) (96965 آقم) تحت   املحكمة 

  )فوفمن025)0).
334 P

 STE FOUNTY CHANGE

POLY SERVICE

 SARL

الشركاء) قراآ  محضر  بـمـوجـب 

بـتـاآيـخ)18)سبتم25)0)0))تقرآ ما يلي):

املصادقة على عمليات التصفية.

املصادقة على جدول الحسابات)

املندآجة في ما بعد تصفية الشركة.

للسيد) النهائية  الت25ئة  تخويل 

املسئول عن التصفية.

إنهاء)تصفية الشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجاآية)

بتاآيخ (969(1 آقم) تحت   باكادير 

))فوفم25)0)0).
من اجل النسخة والبيان)
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»EMASYS SNC «

آأسمالها 30.000 دآهم

 شاآع اإلمام مالك آقم 0  مكرآ حي 

املوظفين, اكادير

 RC°9989

ICE°000((8 010000 5

تصفية الشركة

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

أكتولر) (31 غي2 العادي مؤآخ بتاآيخ)

0)0))قرآ فيه ما يلي):

الفسخ املسبق و تصفية الشركة.

عبدالعالي) املتوكل  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

تحديد مقر التصفية بقطاع شاآع)

املوظفين,) حي  ( 0 آقم) مالك  اإلمام 

اكادير.

الضبط) مكتبة  لدى  اإليداع  ثم 

يوم ألكادير  التجاآية   باملحكمة 

 10)فوف25)0)0))تحت آقم))9703.
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شركة اسباب نجارة

ش.م.م

آأسمالها : 100.000,00 دآهم

مقرها االجتماعي : مشروع آقم ف 

ف399 حي الدارلة اكادير

حل مسبق للشركة
بـمـوجـب الجم  العام االستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((6 املنعقد بـتـاآيـخ)

االتفاق على ما يلي):

حل مسبق للشركة.

مصطفى) املودن  السيد  تعيين 

كمصف للشركة).

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجاآية)

بتاآيخ (96988 آقم) تحت   الكادير 

5)فوفم25)0)0).
من اجل النسخة والبيان
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 Société ETEX-IM SERVICES

S.A.R.L

الفسخ املسبق
االستثنائي) محضر  بمقت�شى 

للشركة ((0(0 اكتولر)  بتاآيخ) 1)

ْس)ِإْم«)ذات مسؤولية محدودة،)
ْ
ك

َ
»ِإت

 16 عماآة) (3 مرحبا) إقامة  الكائنة 

شقة)9  )حي الدارلة تقرآ ما يلي):

-)الفسخ املسبق للشركة.

بالعمش) املدني  السيد  تعيين  (-

مصفي للشركة.

للشركة) املسبق  الفسخ  مقر  (-

   9 16)شقة) 3)عماآة) إقامة مرحبا)

حي الدارلة أكادير.

الشركة) مسي2  وكالة  افتهاء) (-

ومنحه التخلي التام و النهائي عن هذا)

املنصب

-)وقد تم اإليداع القافوني بكتابة)

بأكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 فوف25) (03 بتاآيخ)

.969 9

338 P
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 BENNIO &CO
SARL AU

شركة عقاآية آأسمالها 100.000 
دآهم

31 شاآع محمد الخامس الوطية 
طافطان

س.ت 871): طافطان 
حل الشركة –اعتماد التصفية 
الودية – تعيين مصف – تحديد 

مقر التصفية
بتاآيخ مداوالتها  اثر   على 
الجمعية) قرآت  ((0(0 أكتولر) (19
 BENNIO(العامة غي2 العادية لشركة
عقاآية  شركة   & CO SARL AU

برأسمال 100.000 دآهم ، ما يلي :
حل الشركة بصفة مبكرة،)وض )

الشركة في طوآ التصفية الودية.
تعيين السيد إينيو بيت كمصفي)
في) املخابرة  محل  الجاعلة  الشركة،)
الوطية) الخامس  محمد  31شاآع 

طافطان.
تحديد سلطات املصفي.

31شاآع) تحديد مقر التصفية في)
محمد الخامس الوطية طافطان

سيتم توجيه املراسالت إلى املكتب)
الرئي�شي للتصفية حيث يمكن اإلبالغ)
واملستندات) األعمال  جمي   عن 
إيداع) وسيتم  بالتصفية  املتعلقة 
بالتصفية،) املتعلقة  املستندات 
قلم) التجاآي،) بالسجل  كمرفق 

املحكمة االبتدائية بطافطان.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (9 يوم) لطافطان  االبتدائية 

0)0))تحت عدد)0)0)/36). 
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 Société AGA INFO
S.A.R.L

الفسخ املسبق
االستثنائي) محضر  بمقت�شى 
للشركة) ((0(0 اكتولر) بتاآيخ) 1)
ذات مسؤولية محدودة،) »اكا اففو«)
املحمدي) الحي  (( (3 آقم) الكائنة 

أكادير تقرآ ما يلي):

-)الفسخ املسبق للشركة)؛
مو�شى) ررلوش  السيد  تعيين  ـ)

مصفي للشركة
مقر الفسخ املسبق للشركة هو) ـ)

آقم)3) ))الحي املحمدي أكادير
ـ)افتهاء)وكالة مسي2 الشركة ومنحه)
التخلي التام والنهائي عن هذا املنصب
وقد تم اإليداع القافوني بكتابة) ـ)
بأكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((0(0 فوف25) (0( بتاآيخ)

.96916
340 P

FARM-WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصفصاف الكردان أوالد تايمة - 
83000 تاآودافت املغرب

السجل التجاآي آقم 9)67 
تاآودافت

املوضوع : تفويت حصص
تحيين النضام االسا�شي

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
تمت) ((0(0 اكتولر) ((3 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيدة امال ايت الحاج)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (33
اوعبد) سعيد  السيد  لفائدة  حصة 

الكريم بتاآيخ)3))اكتولر)0)0).
تحيين النضام االسا�شي.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (0(0 فوفم25) (9 (: لتاآودافت بتاآيخ)

تحت آقم):)5  1.
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FOODSTAR شركة
ش.م.م

1836 الكائن برقم 08 شاآع الئي�شي 
آقم )3 ايت ايعزة تاآودافت 
السجل التجاآي آقم 3333 

تاآودافت
حذف نشاط من أهداف الشركة
زيادة نشاط من أهداف الشركة

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمعية العامة غي2 العادية لشركة)

بتاآيخ ش.م.م.ش.و  (FOODSTAR 

االتفاق) تم  ((0(0 اكتولر) (16

والت2ا�شي على مايلي):

اقل) يحتل  مطعم  نشاط  حذف 

من)15)شخص من اهداف الشركة.
من) الغدائية  املواد  بي   زيادة 

اهداف الشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 09/11/(0(0 بتاآيخ) لتاآودافت 

تحت آقم)   1.
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 SOCIETE NAJAH TIZIMI
 S.A.R.L D’AU

على العقد العرفي املؤآخ في) بناء)

)1)اكتولر)0)0))بأكادير بين الشريك)

 SOCIETE لشركة) الشريك  وغي2 

NAJAH TIZIMI S.A.R.L D’AU
مقرها) دآهم  ( 0.000 آأسمالها)

االجتماعي شاآع إدآيس األول كلميم)

قرآوا ما يلي):

حصة) ألآبعمائة  الكلي  التفويت 

دآهم للحصة) (100 اجتماعية بثمن)

آضوان) اآجدال  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد كريسان ابراهيم الذي)

سيصبح الشريك الوحيد للشركة.

آضوان) اآجدال  السيد  استقالة 

من مهمة تسيي2 الشركة.

ابراهيم) كريسان  السيد  تعيين 

مسي2ا جديدا ملدة غي2 محدودة.

تحديث النظام األسا�شي لشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( في) بكلميم  االبتدائية 

0)0)))تحت آقم)78) .
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CABINET SAB CONSULTING

STE BIOTRANS
SARL

املساهمة بحصص الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)

االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم25)

0)0))تقرآ و بإجماع الشركاء)ما يلي:

 INVEST OPUS )-)قبول الشركة)

كشريك جديد.

-)اإلعالن عن املساهمة بالحصص)

 DA SILVA PIRES من طرف السيد)

الشركة) لفائدة  (José Antonio

.INVEST OPUS

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

 969 3 آقم) تحت  بأكادير  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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CABINET SAB CONSULTING

 PROIMA PROMOTEUR

IMMOBILIER
SARL

املساهمة بحصص الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)

االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم25)

0)0))تقرآ و بإجماع الشركاء)ما يلي):

 INVEST OPUS قبول الشركة) (-

كشريك جديد.

-)اإلعالن عن املساهمة بالحصص)

 DA SILVA PIRES من طرف السيد)

الشركة لفائدة  (José Antonio

.INVEST OPUS

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

 96938 آقم) تحت  بأكادير  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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CABINET SAB CONSULTING

STE TRANS RIO SECO
SARL

املساهمة بحصص الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)

االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم25)

0)0))تقرآ و بإجماع الشركاء)ما يلي):

 INVEST OPUS قبول الشركة) (-

كشريك جديد.

-)اإلعالن عن املساهمة بالحصص)

 DA SILVA PIRES من طرف السيد)

الشركة) لفائدة  (José Antonio

.INVEST OPUS



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15964

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)
 969 1 آقم) بأكاديرتحت  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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CABINET SAB CONSULTING

STE EXPORT VERT

SARL
املساهمة بحصص الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)
االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم25)
0)0))تقرآ و بإجماع الشركاء)ما يلي):
-)اإلعالن عن املساهمة بالحصص)
 DA SILVA PIRES من طرف السيد)
الشركة) لفائدة  (José Antonio

.INVEST OPUS
تم االيداع القافوني لدى املحكمة)
 96939 آقم) تحت  بأكادير  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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شركة بوادي ترافو
ش.م.م

دواآ كرون كرعة الجماعة القروية 
الكدية بعيدة أوالد تايمة أوالد 

برحيل تاآودافت
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
الغي2 العادي املنعقد بتاآيخ) )سبتم25)

0)0))تمت املصادقة على ما يلي):
تحويل حصص الشركة.

ما) بوجمعة  زطيط  السيد  باع 
السيد) إلى  حصة  ( 00 مجموعه)
السيد) باع  كما  هللا  عبد  حروش 
حصة) ( 00 مامجموعه) علي  صاحي 
إلى السيد حروش عبد هللا ولالتالي قد)
الشكل) الحصص على  توزي   أصبح 

االتي):
حروش عبد هللا):)800)حصة.

الزيادة في آأسمال الشركة.
بعد بي  الحصص للسيد حروش)
عبد هللا أصبح آأسمال الشركة يقدآ)

ب)000.)15)دآهم.
تعيين املسي2 الجديد للشركة.

يعت25 السيد حروش عبد هللا هو)
املسي2 الوحيد للشركة.

تحويل مقر الشركة.

من) الشركة  مقر  تحويل  تم  قد 

املقر القديم الكائن ب):

الجماعة) كرعة  كرون  دواآ 

تايمة) أوالد  بعيدة  الكدية  القروية 

العنوان) إلى  تاآودافت  برحيل  أوالد 

الجديد للشركة الكائن):)ب تجزئة ب)

678)الحي الصناعي ايت ملول.

الشكل القافوني للشركة):

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد.

للشركة) القافوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتاآودافت تحت)

آقم))133)بتاآيخ)8)أكتولر)0)0).

348 P

CABINET SABCONSULTING

MERRAKA CARS

SARL

Au(capital(de 200 000,00 DHS

 Siège(social : N°03 IMM(AFERNI

.RIAD SALAM AGADIR

ICE : 002577272000001

RC : 43959

IF : 42729562

بي  حصص و تعيين املسي2
العام) الجم   ملحضر  طبقا 

االستثنائي للشركة بتاآيخ)6))أكتولر)

0)0))تقرآ ما يلي):

-)استقالة املسي2 القديم للشركة.

التنوتي) كمال  السيد  تعيين  (-

كمسي2 للشركة ألجل غي2 مسمى.

طرف) من  حصة  (1000 شراء) (-

السيد كمال التنوتي.

طرف) من  حصة  (1000 شراء) (-

السيدة آجاء)هدي.

التجاآية) باملحكمة  اإليداع  ثم 

0)0))تحت) فوفم25) الكادير بتاآيخ) )

آقم)96961.
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CABINET SAB CONSULTING

STE HORTASUL
SARL 

املساهمة بحصص الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)
االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم25)
0)0))تقرآ و بإجماع الشركاء)ما يلي):
 INVEST OPUS قبول الشركة) (-

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

INVEST OPUS
تم االيداع القافوني لدى املحكمة)
 969 0 آقم) بأكاديرتحت  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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CABINET SAB CONSULTING

STE BIOCOMERCE
SARL

املساهمة بحصص الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)
االستثنائي للشركة بتاآيخ)5))سبتم25)
0)0))تقرآ و بإجماع الشركاء)ما يلي):
-)اإلعالن عن املساهمة بالحصص)
 DA SILVA PIRES من طرف السيد)
الشركة لفائدة  (José Antonio

.INVEST OPUS
تم االيداع القافوني لدى املحكمة)
 969 ( آقم) تحت  بأكادير  التجاآية 

بتاآيخ)))فوفم25)0)0).
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شركة بيجي كار
 ش.م.م

العام) الجم   محضر  بموجب 
كاآ ش.م.م) بيجي  لشركة  االستثنائي 
بتاآيخ)11)يوفيو)0)0)،)تم املصادقة)

باإلجماع على القراآات التالية):)
اجتماعية) حصة  (900 تفويت)
من السيد ايت بوعزة محمد لصالح)
السيد ايت بوعزة بريك).تفويت)100 
ايت) السيد  من  اجتماعية  حصة 
ايت) السيد  لصالح  محمد  بوعزة 
ايت) السيد  .استقالة  عمر) بوعزة 

بوعزة محمد و إبراء)ذمته.

عمر) بوعزة  ايت  السيد  تعيين 
بكامل) محددة  غي2  ملدة  مسي2ا 

الصالحيات بتوقي  منفصل.)
العنوان) الى  الشركة  مقر  تحويل 
التالي):)طريق اكادير تزفيت كم)36)دواآ)

اكنيديفن بلفاع شتوكة ايت باها.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 االبتدائية بافزكان بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)1119.
التجاآي) بالسجل  التسجيل  آقم 

هو:63 16.
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STE SARSEIGE COMPTA
SARL

MAIL(:(sarseige.compta@gmail.com

  STE SONEPRAF 
في املؤآخ  عرفي  عقد   بمقتضـى 
 STE( لشركة) ((0(0 يوفيو) ((8

SONEPRAF)تقرآ مايلي):
االجتماعية) الحصص  بي   (–1
ملكيةالصغي2) في  كافت  حصة  (500

عبد الوهاب لصالح علي مروان.
من) و7) (6 الفقرات) تغيي2  (- ((

القافون األسا�شي للشركة.
3–)تسي2 الشركة تم تعيين السيد)

علي مروان.
كمسي2 للشركة.

3)-)تم اإليداع القافوني باملحكمــة)
 05/11/(0(0 في) بإفزكان  االبتدائية 

تحت آقم1910.
353 P

 DE TECHNOLOGIE شركــــة
 AGRICOLE

 GENERAL,INDUSTRIEL ET
SOLAIRE STAGIS

ش.م.م 
دواآ اغشين ، آيف املرابطين، 

جماعة سيدي احمد اوعمر، أوالد 
تايمة، اقليم تاآودافت 

تفويــت حصص اجتماعية
مداوالت) محضر  بمقت�شى 
املؤآخ) االستثنائي،) العام  الجم  
اكتولر) ((1 بتاآيخ) تايمة  بأوالد 
بشركة الشركاء) قرآ  (، ((0(0



15965 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

 DE TECHNOLOGIE

 AGRICOLE GENERAL,

  INDUSTRIEL ET SOLAIRE STAGIS

ش.م.م ولاإلجماع مايلي):

قبـول عملــتي تفـــويـت حصص) (- أ)

اجتماعيـــة.

حصة) (67 بي ) (: األولى) العملية 

افليس) السيد  من طرف  اجتماعية 

هشام لفائدة السيد الناصري محمد.)

66))حصة) بي ) (: العملية الثافية)

افليس) السيد  من طرف  اجتماعية 

هشام لفائدة السيد الكرماط جهاد).)

توزيـ ) تعديل  ثم  ذلك  إثر  وعلى 

آأس املال وفق ما يلي):

البند الساب ):)آاس املال

للشركة) االجتماعي  املال  آأس 

دآهم) (100000.00 مبلغ) في  محدد 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

دآهم و موزع على) (100.00 من فئة)

الشكل ابتي):

(: السالم) عبد  الكرماط  السيد 

 33)حصة إجتماعية.

  00 (: محمد) الناصري  السيد 

حصة إجتماعية.

 (66 (: جهاد) الكرماط  السيد 

حصة إجتماعية

املجمـــوع):)1000)حصة إجتماعية

لدى) القـافـوني  اإليـداع  ثـم  (- ((

االبـتـدائيـة) باملحكمـة  الضبـط  كتابـة 

بتـاآودافـت يوم) 0)فوف25)0)0))تحث)

آقـم37 1.
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BIOUGRA FOCUS شركة
ش.م.م 

آقم 5 ، تجزئة ترست، الطريق 

الرئيسية – بيـــــوكرى 

الهاتف : )8.81.01.0)05

بي  حصص وانسحاب شريك 
بموجب املحضر العام االستثنائي)

تمت) (،(0(0 أكتولر) (7 بتاآيخ)

املصادقة على ما يلي):

باع السيد املخلص الحسين جمي )

للشريك) حصة،) ((0 أي) حصصه،)

السيد املخلص عبد الرحيم؛)

انسحب السيد املخلص الحسين)

اإلبراء) له  ومنح  الشركة  من  نهـــائيا 

التام عن فت2ة تسيي2ه للشركة)؛)

عبد) املخلص  السيد  عين  (-

(،JB38 805 (: ب.ت.و) الرحيم،)

كمسي2 وحيد للشركة وذلك ملدة غي2)

محدودة)؛

األسا�شي) القــافون  تحييـــــن  تم  (-

للشركة.)

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفم25) (( ( االبتدائية إلفزكــــان بتاآيخ)

0)0))تحت آقم:)1897 / 0)0) .
للخالصة والبيان

)املســـــــــي2)
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شركة كناديان بالستيك
ش.م.م

برأسمال قدآه:00.000.00) دآهم

كناديان بالستيك ميزافين تجزئة آقم 

 0 املنطقة الصناعية سيدي بيبي 

اشتوكة ايت باها

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

0))يوليو) (: االستثنائي املنعقد بتاآيخ)

0)0)،)تمت املصادقة باإلجماع على)

املقت2حات ابتية):

رطاب) زمزم  السيد  تفويت  (-

ملجموع حصصه االجتماعية البالغة)

دآهم) (100 قدآه) بما  حصة  ( 00

السيد) إلى  وذلك  الواحدة.) للحصة 

للسيد) نهائي  زمزم عثمان.وانسحاب 

زمزم رطاب من الشركة.

األساسية) القوافين  تحديث  (-

للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  ثم 

االبتدائية بافزكان بتاآيخ):) ))سبتم25)

0)0))تحت عدد آقم):)0)0)/1605
مقتطف قصد االشهاآ)
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NETIMAR  شركة
 ش.م.م

وذات شريك وحيد
الرأسمال االجتماعي : 10.000 دآهم
املقر االجتماعي : آقم E13 شاآع ابن 

طوفيل حي الرمل افزكان
العام) الجم   ملحضر  تبعا 
في بإفزكان  املؤآخ   االستثنائي 

 )1)أكتولر)0)0))تقرآ ما يلي):
الزيادة في الرأسمال):)قرآ الشريك)
الشركة) آأسمال  في  الزيادة  الوحيد 
من) لرفعه  دآهم،) (90.000 بمبلغ)
دآهم،) (100.000 إلى) دآهم  (10.000
اجتماعية) حصة  (900 بخلق) وذلك 
دآهم للحصة) (100 جديدة من فئة)
الواحدة،)وذلك عن طريق إيداعه في)

الحساب البنكي للشركة.
توسي  املوضوع اإلجتماعي):)وذلك)
كنشاط) األموال  تحويل  بإضافة 

جديد للشركة.
تحيين القافون األسا�شي للشركة)
التغيي2ات) م   منسجما  ليكون 

السابقة.
تم االيداع القافوني لدى مصلحة)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
0)0))تحت) ))فوفم25) بإفزكان بتاآيخ)

آقم) 189.
357 P

شركة اوسامور
ش.م.م

حي الجديد مركز أوالد برحيل 
تاآودافت

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
الغي2 العادي املنعقد بتاآيخ)8)سبتم25)

0)0))تمت املصادقة على ما يلي):
الزيادة في آأسمال الشركة.

من) الشركة  آأسمال  في  الزيادة 
دآهم) ((00.000 دآهم إلى) (100.000
جديدة) حصة  (1000 بخلق) وذلك 
للواحدة فقدا) دآهم  (100 من قيمة)
محرآة كاملة لفائدة السيد حروش)
توزي ) أصبح  قد  ولالتالي  هللا  عبد 

الحصص على الشكل ابتي):

حروش عبد هللا)1000)حصة.

حصة) (1000 بوجمعة) موآتيب 

000))حصة بقيمة) أي بما مجموعه)

100)دآهم.

تعيين املسي2 الجديد للشركة.

عبد) حروش  السيد  يعت25 

بوجمعة) موآتيب  والسيد  هللا 

بكامل) للشركة  الوحيدين  املسي2ان 

الصالحيات.

الشكل) أصبح  (: القافوني) الشكل 

القافوني للشركة):

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م.

للشركة) القافوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتاآودافت تحت)
آقم) 1 1)بتاآيخ)6))أكتولر)0)0).

358 P

 HOLDING SCOLAIRE

 D’EXCELLENCE
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املؤآخ في)8)أكتولر)0)0) 

 HOLDING لشركة) املساهمين  قرآ 

SCOLAIRE D’EXCELLENCE)شركة)

ذات مسؤولية محدودةآقم التقييد)

عنوان) (.    9 في السجل التجاآي)

 307 مقرها االجتماعي متواجد برقم)

امللكي) الجيش  شاآع  املنزه  عماآة 

اكادير ما يلي):
الشركة) مال  آأس  آف  

الى) دآهم  (100.000.00 من)

طريق) عن  دآهم  (50.000.000.00

األسهم) في  العينية  املساهمة 

 اململوكة لجمي  الشركاء)في الشركات

 ECOLE PRIVEE«

 ATTAMAYOUZ«( ،( »ECOLE

»PRIVEE ATTAMAYOUZ II 

 INSTITUTION ARIYADA« (،

 »PRIVEE«( ،»B( I( M( BAT

 HOLDING SCOLAIRE لشركة)

D’EXCELLENCE

من) و7) (6 آقم) البند  تعديل  (-(

القافون االسا�شي.
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0 أكتولر) ((8 ( بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم) 63) .

359 P

HOLMAR FRUIT
s.a.r.l

شركة ذات مسؤولية محدودة 
آأسمالها 900.000.) دآهم

املقر االجتماعي :الشقة آقم -6  

الطابق الراب - عماآة تيفاوين - آقم 

156 شاآع املقاومة - أكادير 

سجل تجاآي آقم : 19997/ اكادير

العام) الجم   قراآ  بمقت�شى 

اكتولر) ((6 يوم) املنعقد  االستثنائي 

0)0)،)تم اتخاذ القراآات التالية):

الشركة) آأسمال  من  الزيادة 

اي من) دآهم,) (600.000 بمبلغ قدآه)

 (.900.000 الى) دآهم,) ((.300.000

دآهم.
القافون) من  (7 و) (6 البند) تغي2 

االسا�شي للشركة.

بكتابة) القـافوني  اإليـداع  تم 

التجاآية) للمحكمة  الضبط 

تحت) ((0(0 فوف25) بأكاديرلتاآيخ09)
آقم)97000.

360 P

« FOUNTY TRAITEUR «
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

الزيادة في آأسمال الشركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (-I

الشريك) قرآ  ((0(0 فوفم25) (8

ممون شركة) فوفتي  لشركة  الوحيد 

الكائن) املحدودة  املسؤولية  ذات 

بن) فيصل  بشاآع  االجتماعي  مقرها 

الدشي2ة) دليلــة  تجزئـة  العزيــز  عبد 

الجهاديــة ما يلي):

الشركة) آأسمال  في  الزيادة  (-

ليصبح) دآهم  (170.000 قدآه) بما 

دمج) طريق  عن  دآهم  ((00.000

 1700 وإصداآ) جديد  من  املنقول 

حصة اجتماعية جديدة.

)-)تنقيح القافــون األساســي فتيجة)

لذلك.

II-)تم اإليداع القافوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بافزكــان)

آقم) تحت  (0(/11/(0(0 بتاآيخ)

.1895
من أجل اإليداع و النشر

361 P

 FRIGO 2020
SARL

شركة محدودة املسؤولية 

 DOUAR DRAID COMMUNE

 SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

قرآ مساهم) ((0(0 أبريل) ((0 بتاآيخ)

الشركة ما يلي):)

الشركة) آأسمال  من  الرف   (– (1

إلى) دآهم  (1.000.000.00 من)

000.000.00.))دآهم ودلك بإضافة.)

وإنشاء) دآهم  (1.000.000.00

جديدة) اجتماعية  حصة  (10000
ودلك باملقاصة م  الحساب الجاآي)

للشركاء.

األسا�شي) القافون  تعديل  (–(

للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  ثم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

0)0))تحت) 3)فوفم25) بافزكان بتاآيخ)
آقم) 190.

للخالصة والتدكي2)

قبال حسن)

362 P

G B R
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

أكتولر) (8 في) املؤآخ  االستثنائي 

لشركة املساهمين  قرآ  ((0(0 

مسؤولية) ذات  شركة  (G B R

السجل) في  التقييد  آقم  محدودة 
مقرها) عنوان  التجاآي39993.)

عماآة) (307 االجتماعي متواجد برقم)

اكادير امللكي  الجيش  شاآع   املنزه 

ما يلي):

الشركة) مال  آأس  آف  

الى) دآهم  (100.000.00 من)

عن) دآهم  (50.000.000.00

في) العينية  املساهمة  طريق 

الشركاء) لجمي   اململوكة  األسهم 

 BASTIF«( ،»3C« الشركات) في 

 TRAVAUX«( ،( »TISLITE(SAKAN«،

 »»FONDATION DU SOUSS

.GBR(لشركة

من) و7) (6 آقم) البند  تعديل  (-(

القافون االسا�شي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم)633).

363 P

 ASSAYAR«شركة

»TRANSPORT
ش.م.م

آأسمالها 100.000.00 دآهم

املقر االجتماعي : آقم  11 شاآع 

الحنصالي إآاك بوآكان أكادير

الزيادة في آأسمال
العام) الجم   محضر  بموجب 

 (6 ض) يوم  املنعقد  االستثنائي 

 (6 يوم) واملسجل  ((0(0 أكتولر)

شركة) شركاء) قرآ  ((0(0 أكتولر)

»ASSAYAR TRANSPORT«)ش.م.م)

مايلي):)

الشركة) آأسمال  في  الزيادة 

دآهم) (5.500.000,00 بمبلغ)

إلى) دآهم  (500.000,00 من) لينقل 

بخلق) ودلك  دآهم  (6.000.000,00

فئة) من  اجتماعية  حصة  (55000

الواحدة) للحصة  دآهم  (100,00

مكتتبة بالكامل فقدا ومحرآة بالكامل)

ودلك عن طريق املوازفة بالحسابات)

الجاآية للشركاء.

اجتماعية) حصة  (55000 إسناد)
الجديدة كلها لفائدة السيد معقول)

حمزة.
6 - 7)من القافون) تغيي2 الفصلين)

األسا�شي.

(= حمزة) معقول  السيد 

 60000 (= دآهم) (6.000.000,00

حصة.

لدى) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بأكاديريوم)5)فوفم25)0)0))تحت آقم)

.96978
بمثابة مقتطف وليان.

364 P

فونتيكونصاي
ش.م.م.

;IF: 06 92 89 18 

RC: 14 009

TP: 48 15 13 14

 TEL : 05 28 21 30 08 

 APPT 03 N°60 AV(MESSAOUD

WAFQAOUI(SALAM- AGADIR

AL TANOOR شركة
ش.م.م

التعديل
بموجب عقد عرفي للجم  العام)

املنعقد يوم)9)أكتولر)0)0))واملسجل)

تم) ((0(0 أكتولر) (13 يوم) بأكادير 

إعداد محضر لشركة ذات مسؤولية)

محدودة قراآه كالتالي):

العام) االستثنائي  االجتماع  قرآ 
بمبلغ) الشركة  مال  آأس  زيادة 

ألف) وثمافين  وأآبعمائة  مليون 

زيادتها) بهدف  ((1. 80.000) دآهم)

((0.000) دآهم) ألف  عشرين  من 

ألف) ورمسمائة  مليون  إلى  دآهم 

أآبعة) بإحداث  دآهم  ((1.500.000(

سهم) ((1 .800) وثمافمائة) (
ً
عشر ألفا

دآهم) ((100) مائة) بقيمة  جديد 

الديون،) بتعويض  (
ً
كاملة للسهم 

بعضها)،)سائل ومستحق الدف .

سيتم توقي  البنك من قبل السيد)

عباس مقداد إسماعيل.

لدى) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت ((0(0 فوفن25) ( ( يوم)  بأكادير 
آقم)96959.

365 P
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 KROUMOUJENE « شركة
»TRANS

ش.م.م .ش.و
آأسمالها : 100.000.00 دآهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة امالك 

سوس بلوك 1 آقم  6 ايت ملول.
بمقت�شى عقد عرفي للجم  العام)
فوفم25) (3 بتاآيخ) حرآ  العادي  الغي2 

0)0))قرآ ما يلي):
يملكها) التي  حصة  تفويت500) (-
السيد الحسن كروم لفائدة السيد)

ابراهيم مجين.
وبهذا التفويت للحصص املذكوآة)
،)يصبح التقسيم الجديد كما) أعاله)

يلي):
 1.000 (: ابراهيم مجين) السيد  (-

حصة)100.000.00)دآهم
حصة) (1.000 (: املجموع)

100.000.00)دآهم.
مجين) ابراهيم  السيد  تاكيد  (-

مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدودة.
))-)تم اإليداع القافوني باملحكمة)
10)فوفم25) ( االبتدائية بافزكان بتاآيخ)

0)0))،)تحت آقم)3 19.
366 P

 INSTITUTION ANNACHIA«
 «D’ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
تفويت) تم  آسمي  عقد  بمقت�شى 
 16000 قدآها) اجتماعية  حصص 
لفائدة) دآهم  (100 قوامها) حصة 
عبد) الهداج  و  بوتباع  املولى  عبد 
شركة) سيسران  اللدان  (، هللا)
 INSTITUTION ANNACHIA«

 »D’ENSEIGNEMENT PRIVE
بقعة) االجتماعي  مقرها  (SARL
آاسمالها) اكادير،) تيليال  (7 آقم)
السجل) آقم  دآهم  (1600000
االيداع) وتم  التجاآي11771،)
تحت) (10/11/(0(0 القافوني بتاآيخ)
التجاآية) 97038،باملحكمة  عدد)

بأكادير.
367 P

تسليت سكن
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املؤآخ في))1))أكتولر)0)0) 
قرآ املساهمين لشركة تسليت سكن)
محدودةآقم) مسؤولية  شركةدات 
 (9 75 التقييد في السجل التجاآي)
متواجد) االجتماعي  مقرها  عنوان  (.
307)عماآة املنزه شاآع الجيش) برقم)

امللكي اكادير ما يلي):
تغيي2 على مستوى الشركاء

مواءمة النظام األسا�شي للشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
0)0)/8/10)تحت) بتاآيخ) التجاآية 

آقم1 6).
368 P

 FONDATION DU SOUSS 
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
أكتولر) ((1 ( في) املؤآخ  االستثنائي 
الوحيد لشركة الشريك  قرآ  ((0(0
آقم) (FONDATION DU SOUSS
 .(99 7 التقييد في السجل التجاآي)
متواجد) االجتماعي  مقرها  عنوان 
1)شاآع انس) بإقامة اليال مرآب آقم)

ابن مالك حي الهدى اكادير ما يلي):
تغيي2 على مستوى الشركاء

مواءمة النظام األسا�شي للشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
0)0)/8/10)تحت) بتاآيخ) التجاآية 

آقم) 6).
 368P مكرر

مدرسة التميز2 الخاصة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
أكتولر) ((1 في) املؤآخ  االستثنائي 
قرآ الشريك الوحيد ملدآسة) ((0(0
في) التقييد  آقم  الخاصة  التميز))
عنوان) (.38575 التجاآي) السجل 
 308 مقرها االجتماعي متواجد برقم)
امللكي) الجيش  شاآع  (5 املنزه) عماآة 

اكادير ما يلي:
تغيي2 على مستوى الشركاء

األسا�شي) النظام  مواءمة 
للشركة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت))آقم)636).
 369 P

مؤسسة التميز الخاصة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
أكتولر) ((1 في) املؤآخ  االستثنائي 
0)0))قرآ الشريك الوحيد ملؤسسة)
في) التقييد  آقم  الخاصة  ( التميز)
عنوان) (.17781 التجاآي) السجل 
بشاآع) متواجد  االجتماعي  مقرها 
الدارلة اكادير ما) (30 ( النخيل آقم)

يلي):
تغيي2 على مستوى الشركاء.

األسا�شي) النظام  مواءمة 
للشركة.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
  (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم)635).
 369P مكرر

B I M BAT    
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
أكتولر) ((1 في) املؤآخ  االستثنائي 
الوحيد لشركة) الشريك  قرآ  ((0(0
آقم التقييد في السجل) (B I M BAT
مقرها) عنوان  (.16981 التجاآي)
عماآة) (930 االجتماعي متواجد برقم)
اكادير) امللكي  الجيش  شاآع  (5  املنزه)

ما يلي):
تغيي2 على مستوى الشركاء

األسا�شي) النظام  مواءمة 
للشركة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم)638).
370 P

BASTIF
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
أكتولر) ((1 في) املؤآخ  االستثنائي 
الوحيد لشركة) الشريك  قرآ  ((0(0
السجل) في  التقييد  آقم  (BASTIF
مقرها) عنوان  التجاآي11307.)
عماآة) (308 االجتماعي متواجد برقم)
اكادير امللكي  الجيش  شاآع  (5  املنزه)

)ما يلي):

تغيي2 على مستوى الشركاء

األسا�شي) النظام  مواءمة 

للشركة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم)  6).

371 P

3C TRAVAUX    
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

أكتولر) ((1 في) املؤآخ  االستثنائي 

الوحيد لشركة) الشريك  قرآ  ((0(0

في) التقييد  آقم  (3C  TRAVAUX

عنوان) التجاآي77  ).) السجل 

 308 مقرها االجتماعي متواجد برقم)

امللكي) الجيش  شاآع  (5 املنزه) عماآة 

اكادير ما يلي):

تغيي2 على مستوى الشركاء

األسا�شي) النظام  مواءمة 

للشركة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية 

تحت آقم)3 6).

372 P

شركة دسيس ماروك
ش.م.م

Ste DISIS MAROC
SARL 

RC 13593

اعالن بتعديل 
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

15)أكتولر) ( االستثنائي املؤآخ بتاآيخ)

0)0))بمقر الشركة تم التعديل األتي):

 38( برقم) للشركة  فرع  احداث 

حي) املقاومة  شاآع  أ  بلوك  (5 زفقة)

الحرش أيت ملول.

وقد تم اإليداع القافوني باملحكمة)

فوفم25) ( ( االبتدائية بافزكان بتاآيخ)

0)0))تحت آقم))191.

373 P
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شركة سوبير ستارسرفيس  

ش.م.م

 STE SUPER STAR SERVICE

SARL

السجل التجاآي آقم 17031

اعالن بتعديل

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

أكتولر) ((7 االستثنائي املؤآخ بتاآيخ)

0)0))بمقر الشركة تم التعديل األتي):

(: اضافة نشاط اجتماعي للشركة)

تموين))

وقد تم اإليداع القافوني باملحكمة)

فوف25) (( بتاآيخ) بافزكان  االبتدائية 

0)0))تحت آقم)1898.

374 P

 SOCIETE TRAVIMMOBILIER

GUELMIM

 Société(à(Responsabilité(Limitée

à(Associe(Unique

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social(est(fixé(à : BLOC

 B(RUE 17 HAY(ERRAHMA

GUELMIM

 ICE : 002125786000036  

RC : 2071  IF : 26084026

  تعديـــالت قافــــوفية

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

بتاآيخ الشركة  بمقر   املنعقد 

بتاآيخ)) املسجل  (،(0(0 أكتولر) ((0  

 8083 آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((8

قرآ الشريك الوحيد))مايلي):

تغيي2 مقر الشركة).)

تحيين القافون األسا�شي)

بكـتابة) تـم  (: الـقافـوفـي) اإليـداع 

الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم)

بـتاآيخ)3)فوف25)0)0))تحـت آقـم)85).

375 P

شركة وين اكيبمو  
ش.م.م

 WIN EQUIPEMENT
SARL D’AU

آأسمالها):)))100.000)دآهم))))))
مقرها االجتماعي :  بلوك س ) آقم 9 

حي الدارلة اكادير
تحويل مقر الشركة

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
حي الدارلة) (9 آقم) بلوك س)) ( من)
بالعنوان) الجديد  املقر  الى  اكادير 
التالي:)135)ملقر البلدية الحي الصناعي)

امسرفات اكادير.)
القافون) من  (5 الفصل) ( تعديل)
باملقر) املتعلق  للشركة  االسا�شي 

االجتماعي.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة املحكمة)
 969(9 آقم) تحت  باكادير  التجاآية 

وذلك بتاآيخ)))فوف25)0)0).
 حرآ بأكادير في)))ديسم25)0)0) 

من اجل النسخة والبيان

376 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE
S.A.R.L AU 

 N° (06 RESIDENCE SAHARA
GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE

STE «GUELMIM 
»AUTO-DIAG

S.N.C 
تأسيس شركة

العام) الجم   محضر  ( على) بناءا 
أغسطس) ((6 بتاآيخ) العادي  الغي2 
GUELMIM AUTO- لشركة) ((0(0

DIAG)تقرآ ما يلي):
فقل املقر االجتماعي للشركة.

تغيي2 مسي2 الشركة.
بي  االسهم.)

تحسين القافون االسا�شي.)
السجل) في  القافوني  االيداع  تم  (
التجاآي باملحكمة االبتدائية))بكلميم)
تحت آقم) ( ((0(0 بتاآيخ) ))سبتم25)

  .((1
377 P

مكتب بريما كوفطا

بلوك د))آقم)3)حي الدارلة اكادير

IDOU PESCA  شركة
ش م م

آأسمالها : 000.000.) دآهم
مقر االجتماعي : آقم 3 زفقة املنصوآ 

الذهبي حي الدارلة أكادير

تحويل  املقر االجتماعي 
توقي ) ذي  عرفي  عقد  بموجب 

 (0(0 15)أكتولر) (: راص مؤآخ يوم)

أكتولر) ((1 يوم) بأكادير  واملسجل 

الوحيد لشركة) الشريك  قرآ  ((0(0

تحويل) ( م) م  ش  (IDOU PESCA

(: التالي) العنوان  إلى  االجتماعي  املقر 

9))شاآع املنصوآ الذهبي حي) عماآة)

الدارلة أكادير

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بأكادير) ( باملحكمة) ( الضبط)

يوم)5)فوف25)0)0))تحت آقم)96981.
)بمثابة مقتطف وليان

378 P

 DBSTELECOM
 SARLAU

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 100.000 دآهم

 تحويل املقر االجتماعي 
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

 (0(0 سبتم25) (17 في) املؤآخ 

قرآمساهموا الشركة ما يلي):)

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى):)
1)3)حي آياض السالم) 0))زفقة) آقم)

اكادير.

تعديل القافون االسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

  (0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( باكادير)

تحت آقم)96875.   

379 P

شركة أوس
طبقا للعقد العرفي املؤآخ بتاآيخ))

تم تعديل افظمة) ((0(0 أكتولر) (15

شركة أوس))كما يلي):

تحويل الشكل القافوني الى):)شركة)

املساهمة املحدودة

:)شقة) تحويل املقر االجتماعي الى)
الطابق االول عماآة عصامي) (( آقم)

زفقة تين2اآين مركز تالوين تاآودافت

اعتماد النظام األسا�شي لشركات)

املساهمة املحدودة))

حسن) اسواح  السيد  تعيين 

مسيي2 و السيد امردال الحسن مسي2)

مساعد

توقي  الوثائق االداآية واملالية من)

طرف املسي2 واملسي2 املساعد معا.

االيداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القافوني 

باملحكمة االبتدائية بتاآودافت تحت)
آقم)3  1)بتاآيخ)9)فوف25)0)0).

380 P

« MERVEILLES DES MERS«
شركة محدودة املسؤولية 

زيادة آأس مال الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجم  العام)

أكتولر) (6 ( االستثنائي للشركة بتاآيخ)

الشركاء) كل  ولإجماع  تقرآ  ((0(0

مايلي):

ابركى) مصطفى  السيد  قبول 

بصفته شريك جديد بالشركة.
بمبلغ) الشركة  آأسمال  زيادة 

  (5.000.000) دآهم) ماليين  رمسة 

ليصل إلى رمسة عشر مليون دآهم)

بإصداآ) وذالك  ((15.000.000(

رمسون الف حصة)(50000))بقيمة)

مئة دآهم)(100))للحصة.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

للمحكمة االبتدائية لطافطان بتاآيخ))
3)فوف25)0)0))آقم)0)0)/5)).

381 P

SDA AGRICO
تغيي2

وفقا للجم  العام املنعقد بتاآيخ)

9))يوفيو)0)0))قرآ املساهم الوحيد)

لشركة)»SDA AGRICO«)ما يلي):
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العناصر املضافة أو املحذوفة):
تم تعيين السيد احمد اولراهيم)
في) مشاآكين  عمري  يوسف  والسيد 

تسيي2 الشركة لفت2ة غي2 محدودة.
على) االجتماعي  التوقي  
واملصرفية) اإلداآية  الوثائق 
التالي) الحساب  لرقم  بالنسبة 
(القرض) (.03050(68(6510108
قبل) من  املفعول  ساآي  الفالحي))
و) اولراهيم  احمد  السيد  املسي2ين 
السيد يوسف عمري والسيد احمد)

عطاآ.
بكتابة) القافوني  االيداع  تم 
افزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
آقم))))) تحت  ( ( ((0(0 فوف25) (5 بتاآيخ)

    .1918
382 P

 MEGA POLYMERE  شركة
DU SUD
 ش.م.م 

الحي) ( 16 آقم) (: املقر االجتماعي)
الصناعي ايت ملول.

 13315 (: التجاآي) السجل  آقم 
افزكان.

العامة) الجمعية  قرآت 
االستثنائية املنعقدة))بتاآيخ)))فوفم25)

0)0))مايلي))):)
الزيادة في آأسمال الشركة بقيمة))
000 00 )دآهم،)عن طريق حصص)

فقدية.
تحيين القافون األسا�شي للشركة.

اإليداع القافوني):)تم لدى املحكمة)
فوف25) ( (10 بتاآيخ) االبتدائية بافزكان،)

0)0)،)تحت آقم)1 19.
383 P

CABINET SABCONSULTING

 UNI PIPE AND PROFIL
SARL AU

 Siège(social : RUE(SIDI(SAID
.BLOC(C 26 DRARGA(AGADIR

ICE : 002043788000054
RC : 38557

IF : 26184309
شركة محدودة املسؤولية 

زيادة آأس مال الشركة
للجم ) الضبط  ملحضر  طبقا 
بتاآيخ) للشركة  االستثنائي   العام 

6))أكتولر)0)0))تقرآ ما يلي):

بمبلغ) الشركة  آأسمال  زيادة 
 ثالثة ماليين و تس  مئة الف دآهم
تمافية) إلى  ليصل  ((3.900.000(
دآهم) الف  مئة  سب   و  ماليين 
)8.700.000))و ذالك بإصداآ تس  و)
بقيمة) ((39.000) ثالثون الف حصة)

مئة دآهم)(100))للحصة.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
بتاآيخ باكادير  التجاآية   للمحكمة 

 9)فوفم25)0)0))آقم)96993.
384 P

 STE  MY GELATO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 5 شاآع تادلة 
شقة آقم 1 حي االداآي  الطائرات 

الرلاط
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في فاتح)
أكتولر) (10 في) ومسجل  ((0(0 يناير)
تحمل) شركة  تاسيس  تم  (،(0(0

الخصائص التالية):
.MY GELATO(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)مطعم،)مقهى)
ومثلجات.

آاسمال):)100.000)دآهم مقسمة)
100)دآهم) 1000)حصة من فئة) الى)

للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسم25 من كل سنة ماعدا) (31 الى)
السنة االولى تبتدئ من تاآيخ تاسيس)

الشركة الى)31)ديسم25.
تادلة) شاآع  (5 (: االجتماعي) املقر 
الطائرات) ( حي االداآي) (1 شقة آقم)

الرلاط.
بوعمر) محمد  السيد  (: التسيي2)
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
)A( 703)،))والسيدة الجعباق) آقم)
للبطاقة) الحاملة  إيمان  عيدة 
(، (K199107 التعريف الوطنية آقم)

ملدة غي2 محدودة.

توزي  االآلاح):)من االآلاح الصافية)

تؤرذ)5)%)لتكوين االحتياط القافوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (9 بتاآيخ)

.10831(

السجل التجاآي آقم):)7351 1.
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 STE  NECA AGRI MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي :   زفقة واد زيز 

الطابق الثالث الشقة آقم 7 أكدال 

الرلاط

 (7 بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)

يناير) (16 ومسجل في) ((019 ديسم25)

تحمل) شركة  تاسيس  تم  (،(0(0

الخصائص التالية):

 STE NECA AGRI (: التسمية)

.MAROC SARL

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

والصناعية) التجاآية  العمليات 

والزآاعية،)االستي2اد وتصدير وتاجر)

رضروات بالجملة.

آاسمال):)100.000)دآهم مقسمة)

100)دآهم) 1000)حصة من فئة) الى)

للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم25 من كل سنة ماعدا) (31 الى)

السنة االولى تبتدئ من تاآيخ تاسيس)

الشركة الى)31)ديسم25.

زيز) واد  زفقة  ( : االجتماعي) املقر 

أكدال) (7 الطابق الثالث الشقة آقم)

الرلاط.

ابن) يوسف  السيد  (: التسيي2)

للبطاقة) الحامل  الحسني  املجدوب 

((،C115686 آقم) الوطنية  التعريف 

والسيد املهدي ابن املجدوب الحسني)

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحاملة 
آقم)A3 17 6)،)ملدة غي2 محدودة.

توزي  االآلاح):)من االآلاح الصافية)

تؤرذ)5)%)لتكوين االحتياط القافوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملركز) القافوني  االيداع  تم 

الجهوي لالستثماآ بالرلاط))بتاآيخ)13 

ف25اير)0)0). 

السجل التجاآي آقم):)3085 1.
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 STE PETS BRAND

 COMPANY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي :   زفقة واد زيز 

الطابق الثالث الشقة آقم 7 أكدال 

الرلاط

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 13 في) ومسجل  ((0(0 أغسطس) (7

تم تاسيس شركة) (،(0(0 أغسطس)

تحمل الخصائص التالية):

 STE PETS BRAND (: التسمية)

.COMPANY SARL

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

وشراء) بي   (: االجتماعي) الهدف 

براءات االرت2اع.

تاجر و مقاول في ردمات تجاآية.
آاسمال):)100.000)دآهم مقسمة)

100)دآهم) 1000)حصة من فئة) الى)

للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم25 من كل سنة ماعدا) (31 الى)

السنة االولى تبتدئ من تاآيخ تاسيس)

الشركة الى)31)ديسم25.
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زيز) واد  زفقة  ( : االجتماعي) املقر 

 7 الشقة آقم) (3 الطابق الثالث آقم)

أكدال الرلاط.

هشام) آحالي  السيد  (: التسيي2)

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
آشيد) والسيد  ( (،A5676 ( آقم)

قاصيدي الحاملة للبطاقة التعريف)

ملدة غي2) (، (A330(9( الوطنية آقم)

محدودة.

توزي  االآلاح):)من االآلاح الصافية)

تؤرذ)5)%)لتكوين االحتياط القافوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة) ( القافوني) االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بالرلاط)

تحت آقم))10800.

السجل التجاآي آقم):)7057 1.

387 P

STE PRESSING CAMELIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

0)0))بتماآة تم تاسيس)  17)أكتولر)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات) ش.م.م.) وحيد  بشريك 

التالية):

 PRESSING CAMELIA(:(التسمية

.SARL AU

مصبنة،) (: االجتماعي) ( الهدف)

وكي جمي ) وتجفيف  تصليح  غسيل 

افواع املالبس.

صباغة املالبس.

تنظيف الجلد والسجاد.

أوالد) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
بناصر سكتوآ) )آقم)399)تماآة.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

1000)حصة لكل حصة) مقسمة الى)

واحدة)100)دآهم.

السيدة فاطمة) (: مسي2ة الشركة)

الزهرة الحلوي،)لفت2ة غي2 محدودة.

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

االبتدائية بتماآة بتاآيخ)9)فوف25)0)0) 

تحت آقم)306 .

388 P

STE NOUR  TREY SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
للجم ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 NOUR TREY لشركة) العادي  غي2 

SERVICES SARL AU)بتاآيخ)07)ماي))

019))بالرلاط تقرآ ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
بويتات) (19 آقم) (100 مجموعة) من 

(املقر) الرلاط) املنصوآ  يعقوب 

القديم))الى العيايدة سال عماآة)3 3 

شقة آقم)C3)اقامة الساكاني)3،)سال)

(املقر الجديد)،)بالتالي تعديل املادة)  

من القافون االسا�شي للشركة.)تعديل)

القافون االسا�شي للشركة.

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

االبتدائية بسال بتاآيخ)5)فوف25)0)0) 

تحت آقم)75)35.

389 P

STE KEYONLINE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
 9 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

يوليو))0)0)،)بسال تم تاسيس شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

باملواصفات) ش.م.م.ش.و  وحيد 

التالية):

 STE KEYONLINE ( (: التسمية)

.SARL AU

تسويق) (: االجتماعي) ( الهدف)

السفر،) االستضافة،) منتجات 

الرحالت ع25 االفت2فيت.

بشأن) والسمسرة  الوساطة 

ردمات الحجز ومنتجات االقامة.

املقر االجتماعي):)اقامة فدى بلوك)
طريق) (1 آقم) غرفة  (6 آقم) شقة  (1

قنيطرة سال..
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
1000)حصة لكل حصة) مقسمة الى)

واحدة)100)دآهم.
نعيمة) السيدة  (: الشركة) مسي2ة 

الهاشمي،)لفت2ة غي2 محدودة.
تم االيداع القافوني لدى املحكمة)
االبتدائية بسال بتاآيخ)5)فوف25)0)0) 

تحت آقم) 7)35.
390 P

STE FLEXIUS PRIVE
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
RC(N°: 125027

حل شركة
بمقت�شى عقد عرفي حرآ بتماآة)
الجم ) قرآ  (،(0(0 سبتم25) ((5 في)
 FLEXIUS لشركة) االستثنائي  العام 
 10.000 PRIVE)،)ش.م.م.،)آاسمالها)
دآهم مقرها االجتماعي في تماآة شاآع)
الحسن الثاني اقامة ياسمينة عماآة)

س شقة آقم) 9)ما يلي):
الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

تماآة) في  التصفية  مقر  تحديد 
شاآع الحسن الثاني اقامة ياسمينة)

عماآة س شقة آقم) 9.
املغيث) عبد  السيد  تعيين 
بدون) للشركة  كمصفي  العيو�شي 

مقابل.
كتابة) لدى  القافوني  االيداع  تم 
بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت آقم) (،(0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

. (39
391 P

STE QORELAIN
SARL AU

 SIEGE : N°6 RDC(IM 05 BLOC
GH2 BIR(RAMI(KENITRA

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
أغسطس) (18 بتاآيخ) العادي  الغي2 

0)0)،)تم اقراآ ما يلي):

تعديل النشاط االجتماعي لشركة)

أشغال) باضافة  وذلك  العين  قر 

البناء،)أشغال مختلفة وفقل البضائ )

للغي2 وتغيي2 أنشطة الوآاقة بنشاط)

تحويل االموال.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

 (7 بتاآيخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)019)،)تحت آقم)3671.

392 P

STE BRTEL
SARL AU

 SIEGE : SECTEUR 9 N°1456 HAY

SALAM SALE

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

الغي2 العادي بتاآيخ)9)سبتم25)0)0)،)

لشركة كافي بغتيل):

لشركة) النهائية  التصفية  تم 

بغتيل شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد.

تم االيداع القافوني لدى املحكمة)

أكتولر) (5 بتاآيخ) بسال  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم)359.

393 P

STE BAZARE T&L
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مقت�شى عقد عرفي مسجل بتاآيخ)

تاسيس) تم  قد  (،(0(0 ( سبتم25) (9

محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):

 STE BAZARE T&L ( (: التسمية)

.SARL

الهدف))االجتماعي):)اعداد املواق )

ونشاط اللوجيستية والتخزين.

في) حدد  ( (: الشركة) آأسمال 

 (00 الى) موزعة  دآهم  ((0.000

دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة)

للشركاء)بما يتناسب م  مساهماتهم،)

أي):
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الحامل) جناني  زكرياء) السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

A  9058 ...... 100))حصة.

الحامل) ري2ان  فبيل  السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

AA51069 ...... 100))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

االولى) السنة  ماعدا  ديسم25،) (31

تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

آقم)) شقة  (30 (: االجتماعي) املقر 

حسان) لوكيلي  أحمد  موالي  شاآع 

الرلاط.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد زكرياء)جناني الحامل للبطاقة)

الوطنية آقم) BE6 308)وذلك ملدة)

غي2 محدودة.
باملحكمة) التجاآي  السجل  آقم 

التجاآية بالرلاط):)97)66 .

مقتطف من اجل االشهاآ

394 P

STE AWTAD VALLEY
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  (،(0(0 ( فوف25) (11 بتاآيخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس 

محدودة))باملميزات التالية):

 STE AWTAD VALLEY((:(التسمية

.SARL

االستثماآ في) (: االجتماعي) ( الهدف)

التعدين واملحاجر.
في) حدد  ( (: الشركة) آأسمال 

 1000 الى) موزعة  دآهم  (100.000

دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة)

للشركاء)بما يتناسب م  مساهماتهم،)

أي):

الحامل) محمد  الغيساني  السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

AB6(7 63 ...... 800))حصة.

الشركة)AKWA MINIG)املسجلة)

بالسجل التجاآي بالرلاط تحت آقم)

7 1)11 ..... . 500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

االولى) السنة  ماعدا  ديسم25،) (31

تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

آقم)) شقة  (30 (: االجتماعي) املقر 

حسان) لوكيلي  أحمد  موالي  شاآع 

الرلاط.

من) الشركة  تسي2  (: التسيي2)

محمد) الغيساني  السيد  طرف 

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

غي2) ملدة  وذلك  ( (،AB6(7 63 آقم)

محدودة.

باملحكمة) التجاآي  السجل  آقم 

التجاآية بالرلاط):)31 7 1.

مقتطف من اجل االشهاآ

395 P

STE AOUNI METAL

SARL AU

الحل املسبق
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ املنعقد  العادي   الغي2 

 19)ديسم25)019)،)باملقر االجتماعي)

 AOUNI METAL SARL AU(للشركة

تقرآ ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

بوحميد) ماما  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

آقم) بسال  التصفية  مقر  تحديد 

8)شاآع النصر،)دواآ الوالد العيا�شي)

بوقنادل.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

فوف25)) (5 بتاآيخ) بسال  االبتدائية 

0)0)،)تحت آقم)90)35.

396 P

STE DAROUACH FISH
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 (3 بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 
تاسيس شركة) تم  ( (،(0(0 سبتم25)

ذات املميزات التالية):
 STE DAROUACH (: التسمية)

.FISH SARL
ذات  شركة   : القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
الوحدة  حي   : االجتماعي  املقر 
املر�شى   138 آقم  البحاآة  تجزئة 

العيون املغرب.
تجاآة   : االجتماعية  النشاطات 
بالجملة  واملجمدة  الطرية  االسماك 
املرتبطة  االنشطة  جمي   وكذا 

بالبحر.
آأسمال : 90.000 دآهم قسم الى 

900 حصة، 100 دآهم لكل واحدة.
الى السادة لكبي2  : يعهد  التسيي2 
وآفيق  دآواش  آضوان  الغزواني، 

موقت.
باملحكمة  القافوني  االيداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاآيخ 8) أكتولر 

0)0)، تحت آقم 585)/0)0).
397 P

STE MORE JOBS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

فوف25) (( تبعا للعقد العرفي بتاآيخ)
0)0)،)تم وض  قوافين الشركة ذات)

املميزات التالية):
.STE MORE JOBS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بمساهم واحد.

املوضوع):)التجاآة عامة.
بي ) تجاآة،) تصدير،) استي2اد،)
املنتجات) جمي   وتسويق  وشراء)

واملواد والبضائ )...)الخ.
آقم) زفقة اكفول،) (: املقر الرئي�شي)

8)،)حي رط الرملة،)العيون.

الراسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 الى) دآهم مقسمة 
بالكامل) وتملكها  دآهم  ( (100 فئة)

السيد شعيب عزوز.
السيد) طرف  من  تسي2  (: االداآة)

شعيب عزوز.
بكتابة) القافوني  ( االيداع) تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (5 بتاآيخ)
)66)/0)0)))وتم تسجيلها بالسجل)
آقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاآي 

.33731
398 P

STE WISH EXPRESS
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

تاسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 
شركة باملميزات التالية):

.STE WISH EXPRESS(:(التسمية
.SARL AU(:(الشكل القافوني

الوفاق  تجزئة   : االجتماعي  مقر 
آقم )67 مكرآ العيون.

انشاء   : االجتماعي  النشاط 
وتطوير مواق  الكت2وفية.

 100.000  : الشركة  آأسمال  
دآهم .

السيد  الى  يعهد   : التسيي2 
غي2  ملدة  الكريم   عبد  ايتسيحمو 
 100 بقيمة  حصة   1000 محدودة 

دآهم للحصة.
باملحكمة  القافوني  االيداع  تم 
فوف25   9 بتاآيخ  بالعيون  االبتدائية 

0)0)، تحت آقم 0)0)/676).
سجل تجاآي آقم 33753.

399 P

STE TRAVAUX ATI ABDL
SARL  AU

تاسيس شركة
تاسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 

شركة باملميزات التالية):
STE TRAVAUX ATI- (: التسمية)

.ABDL
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.SARL AU(:(الشكل القافوني

مقر الشركة  : زفقة كبدافة الحي 

الحجري العيون.

 : للشركة  االجتماعي  النشاط 

أعمال البناء وأشغال أررى.
 100.000  : الشركة  آأسمال  

دآهم .

ايت  السيد  الى  يعهد   : التسيي2 

سيحمو عبد الغني  ملدة غي2 محدودة 

دآهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة.

باملحكمة  القافوني  االيداع  تم 

فوف25   9 بتاآيخ  بالعيون  االبتدائية 

0)0)، تحت آقم 0)0)/677).

سجل تجاآي آقم 33751.

400 P

STE IMPRESSIVE CLEAN
SARL  AU

RC(N° : 33735

تاسيس شركة
فوف25) (9 بتاآيخ) بالعيون  تم 

انشاء)شركة ذات املسؤولية) (،(0(0

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

 STE IMPRESSIVE (: التسمية)

.CLEAN

النشاط : التنظيف العام.

الوفاق  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
آقم 578 مكرآ بلوك F1 العيون.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاآيخ 

التأسيس.
آأسمال : 100.000 دآهم مقسمة 

على 1000 حصة موزعة كالتالي :

السيد مياآة البوراآي .... 1000 

حصة.

مياآة  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

البوراآي كمسي2 وحيد للشركة ملدة 

غي2 محدودة.

باملحكمة  القافوني  االيداع  تم 

فوف25   9 بتاآيخ  بالعيون  االبتدائية 

0)0)، تحت آقم 0)0)/665).

401 P

 STE BRICOMA

DISTRIBUTION
شركة مساهمة

آاسمالها : 000.000.) دآهم

مقرها االجتماعي : زاوية طريق 

الرلاط ومحج احمد جمال الدآة 

عين السب  بالداآالبيضاء

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 (0(0 ماآس) (17 يوم) بالداآالبيضاء)

 BRICOMA شركة) تاسيس  تم 

DISTRIBUTION)باملميزات التالية):

الشكل):)شركة مساهمة.

 BRICOMA (: التسمية)

.DISTRIBUTION

دآهم) ((.000.000 (: الراسمال)

مجزئة الى)0.000))سهم من فئة)100 

دآهم للسهم.

بالداآالبيضاء) (: االجتماعي) املقر 
أحمد) ومحج  الرلاط  طريق  زاوية 

جمال الدآة عين السب .

االسهم) استثماآات  (: الغرض)

وانشاء)واداآة الشركات التابعة.

االعتمادات،) التمثيالت،) تسيي2 

االعفاءات والررص.

املشاآكة في عمليات الخصخصة)

للشركات) العامة  واالكتتابات 

الخاصة والعامة.

اداآة الث2وات واداآة االصول.

الوساطة املالية،)االآشاد في مجال)

الستثماآ والبوآصة.

دمج االعمال.

عمليات) االعمال،) مقاآلة 

االفدماج واالستحواذ واعادة الهيكلة)

التي) للشركات  واملشوآة  واملساعدة 

تواجه صعولات.

الدوليين) املستثمرين  تمثيل 

وابناك االعمال الدولية.

ولصفة عامة كل االنشطة املالية،)

العقاآية) الصناعية،) التجاآية،)

غي2) او  مباشرة  املرتبطة  واملنقولة 

مباشرة بالغرض االجتماعي.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالسجل التجاآي.

أعضاء)مجلس االداآة):
الجمعية) محضر  بمقت�شى 
العمومية بتاآيخ)17)ماآس)0)0)،)تم)

تعيين أعضاء)مجلس االداآة):
يقطن) شاهد،) محمد  السيد 
ادآيس) موالي  تجزئة  بالداآالبيضاء)

زفقة)))آقم)78)كاليفوآفيا.
السيد عبد الواحد شاهد،)يقطن)
ديس25يد) شاآع  (( (: بالداآالبيضاء)

بولو.
يقطن) شاهد،) ادآيس  السيد 
فيال) الليمون  تجزئة  بالداآالبيضاء)

. 39
تم تعيينهم كمسي2ين للشركة ملدة)

3)سنوات.
مراقب الحسابات):)تعيين كمحقق)

للحسابات ملدة)1سنة واحدة:
السيد محمد حديد.

بمقت�شى) (: االداآة) آئيس مجلس 
االداآة) مجلس  اجتماع  محضر 
 17 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) املنعقد 

ماآس)0)0)،)قرآ مسي2وا الشركة):
تعيين السيد محمد شاهد آئيسا)

ملجلس االداآة ملدة تسيي2ه للشركة.
بكتابة) القافوني  االيداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
بالداآالبيضاء)بتاآيخ)18)ماي)0)0)،)

تحت آقم)879. 73.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاآيخ) (908(. 6 التجاآي تحت آقم)

18)ماي)0)0).
قصد النشر واالعالن

402 P

 STE DE DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER CHAHAD

شركة مساهمة
آاسمالها : 000.000.) دآهم

مقرها االجتماعي : زاوية طريق 
الرلاط ومحج احمد جمال الدآة 

عين السب  بالداآالبيضاء
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ماآس) (17 يوم) بالداآالبيضاء)
 STE شركة) تاسيس  تم  ((0(0
 DE DEVELOPPEMENT
باملميزات) (IMMOBILIER CHAHAD

التالية):

الشكل):)شركة مساهمة.

 STE DE (: التسمية)

 D E V E L O P P E M E N T

.IMMOBILIER CHAHAD

دآهم) ((.000.000 (: الراسمال)

مجزئة الى)0.000))سهم من فئة)100 

دآهم للسهم.

بالداآالبيضاء) (: االجتماعي) املقر 
أحمد) ومحج  الرلاط  طريق  زاوية 

جمال الدآة عين السب .

الغرض):))االستحواذ االيجاآ ولي )

لالستخدام) العقاآات  جمي   واداآة 

التجاآي أو غي2ه.

انشاء)واستغالل االصول العقاآية)

من أي فوع،)OPCI)او غي2ها.

والتأجي2) والتملك  االنشاء)

اداآة) على  االستحواذ  والتوظيف 

التوظيف لجمي  العقاآات التجاآية)

واالستحواذ على االيجاآ.

املنشآت) جمي   وتشغيل  تركيب 

واالوآاش) واملصان   والشركات 

من) غي2ها  أو  ببعضها،) املتعلقة 

االنشطة املحددة.

واالدوات) املنتجات  جمي   شراء)

واملواد في السوق املحلي واالستي2اد،)

وكذلك جمي  املواد واملعدات املفيدة)

أو الضروآية لنشاطها.

ولصفة عامة كل االنشطة املالية،)

العقاآية،) الصناعية،) التجاآية،)

غي2) أو  مباشرة  املرتبطة  واملنقولة 

مباشرة بالغرض االجتماعي.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالسجل التجاآي.

أعضاء)مجلس االداآة):

الجمعية) محضر  بمقت�شى 

العمومية بتاآيخ)17)ماآس)0)0)،)تم)

تعيين أعضاء)مجلس االداآة):

يقطن) شاهد،) محمد  السيد 

ادآيس) موالي  تجزئة  بالداآالبيضاء)
زفقة)))آقم)78)كاليفوآفيا.

السيد عبد الواحد شاهد،)يقطن)

ديس25يد) شاآع  (( (: بالداآالبيضاء)

بولو.
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يقطن) شاهد،) ادآيس  السيد 

فيال) الليمون  تجزئة  بالداآالبيضاء)

. 39

تم تعيينهم كمسي2ين للشركة ملدة)

3)سنوات.

مراقب الحسابات):)تعيين كمحقق)

للحسابات ملدة)1سنة واحدة:

السيد عبد النبي بن الشريف.

آئيس مجلس االداآة):

)بمقت�شى محضر اجتماع مجلس)

بتاآيخ) االداآة املنعقد بالداآالبيضاء)

مسي2وا) قرآ  (،(0(0 ماآس) (17

الشركة):

تعيين السيد محمد شاهد آئيسا)

ملجلس االداآة ملدة تسيي2ه للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

بالداآالبيضاء)بتاآيخ)18)ماي)0)0)،)

تحت آقم)878. 73.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

بتاآيخ) ( 60.8(7 التجاآي تحت آقم)

18)ماي)0)0).
قصد النشر واالعالن

403 P

 STE DE CHAUFFAGE ET

 PLOMBERIE

»SCP«

شركة ذات مسؤولية محدودة

آاسمالها : 000.000.) دآهم

مقرها االجتماعي : عماآة فضاء باكي 

زاوية زفقة محمد سميحة وزفقة بيي2 

باآفت بالداآالبيضاء

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالداآالبيضاء)بتاآيخ فاتح فوف025)0) 

تم التحرير القافوني االسا�شي لشركة)

محدودة املسؤولية مميزاتها كالتالي):

 STE DE CHAUFFAGE(:(التسمية

 ET PLOMBERIE PAR

.ABREVIATION SCP

الهدف االجتماعي):

بالتقسيط) البي   استي2اد وتوزي  

الصحية) للمعدات  الجملة  وفصف 

الهواء) وتكييف  والتدفئة  والسباكة 

واالجهزة) العامة  واالفاآة  والكهرلاء)

والطالء) واملطبخ  املنزلية  واملعدات 

التبليط) وراصة  أفواعه  بجمي  

والررام واملرايا وأي عمل تصل به.

والهندسة) التصميم  أعمال 

املنتجات) والتوآيد لجمي   والت2كيب 

املذكوآة أعاله.

التجاآية) كل  عام،) وبشكل 

املالية) واالوآاق  واملالية  والصناعية 

أو املعامالت العقاآية مرتبطة اآتباطا)

مباشرا أو غي2 مباشر لهذا املوضوع.

الشركاء):

شركة مؤسسة لوي كيو وشركاؤه)

الرئي�شي) مقرها  (، (ELG بارتصاآ)

باآافت) بيي2  زفقة  (31 بالداآالبيضاء)

السيد) مسي2ها  طرف  من  ممثلة 

محمد الفياللي الشاهد.

زفقة) الصادقي  اشرف  السيد 

توين) اقمة  القاسم  ابو  الزهراوي 

عماآة ب الطابق) )شقة آقم))1)حي)

املستشفيات بالداآالبيضاء.

الداآالبيضاء)) (: االجتماعي) املقر 

عماآة فضاء باكي زاوية زفقة محمد 

سميحة وزفقة بيي2 باآفت.

دآهم) ((.000.000 (: الراسمال)

حصة بقيمة) ((0.000 ( الى) ( مقسمة)

من) مدفوعة  للحصة  دآهم  (100

طرف الشركاء)كالتالي):

شركة مؤسسة لوي كيو وشركاؤه)

بارتصاآ)ELG ... 15.000)حصة.

 5.000 (... السيد اشرف الصادقي)

حصة.

املجموع)......)0.000))حصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

كل) من  ديسم25  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)

محمد الفياللي الشاهد.

الفياللي) الواحد  عبد  السيد 

الشاهد.

السيد اشرف الصادقي.

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2ون 

محدودة.

باملحكمة) ( القافوني) االيداع  تم 

 13 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآية 

فوفي2)019)،)تحت آقم)0 00)7.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

 13 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآي 

فوف25)019)،)تحت آقم)87).8  .
قصد النشر واالعالن
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 CENTRALE AFRICAINE

D'ACHAT ET LOGISTIQUE
»C(AL«

شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
آاسمالها : 5.000.000 دآهم

مقرها االجتماعي : زاوية طريق 

الرلاط ومحج أحمد جمال الدآة 

عين السب  الداآالبيضاء

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

أغسطس) (7 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

تم التحرير القافوني االسا�شي) ((019

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الشريك الوحيد مميزاتها كالتالي):

 STE CENTRALE (: التسمية)

 AFRICAINE D’ACHAT ET

.LOGISTIQUE C(AL

الهدف االجتماعي):

مركز عمليات الشراء)بهدف بيعها)

نشاط) مماآسة  ولالتالي  بالجملة 

املشت2يات) اداآة  املركزي  الشراء)

بهدف) وتجميعها  مركزية  وجعلها 

تحسين التكلفة.

للموآدين) تنظيم وتنفيذ املراج  

واملنتجات.

املنتج) عن  دآاسات  جراء)

والتفاوض بشأن املشت2يات فيابة عن)

الشركة او االطراف ثالثة.

أنشطة التوزي .

للسل ) املادي  التدفق  اداآة 

واالنشطة) والنقل  والتخزين 

اللوجيستكية بجمي  افواعها.

واالمداد) النقل  وسائل  تنفيذ 

لتحسين التدفق املادي للبضائ .

استي2اد البضائ .

ولصفة عامة كل االنشطة املالية،)

العقاآية) الصناعية،) التجاآية،)

غي2) أو  مباشرة  املرتبطة  واملنقولة 

مباشر بالغرض االجتماعي.

شركة بريكوما) (: الشريك الوحيد)

هولدينك،)شركة مساهمة،)آاسمالها)

مقرها الرئي�شي) دآهم،) (30.000.000

الرلاط) طريق  ( زاوية) بالداآالبيضاء،)

ومحج احمد جمال الدآة عين السب )

السيد) مسي2ها  طرف  من  ممثلة 

محمد الفاللي الشاهد.

طريق) زاوية  ( (: االجتماعي) املقر 

الرلاط ومحج أحمد جمال الدآة عين)

السب  الداآالبيضاء.

دآهم) (5.000.000 (: الراسمال)

حصة بقيمة)) (50.000 ( الى) ( مقسمة)

100)دآهم للحصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة االجتماعية):)تبدأمن تاآيخ)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

كل) من  ديسم25  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)

محمد شاهد مسي2ا وحيدا للشركة)

ملدة غي2 محدودة.

باملحكمة) ( القافوني) االيداع  تم 

 (5 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآية 

سبتم25)019)،)تحت آقم)775 71.

تم التسجيل الشركة في السجل)

(،(019 سبتم25) ((5 بتاآيخ) التجاآي 

تحت آقم)3.651  .
قصد النشر واالعالن

405 P
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STE ELNB BATIMENT
شركة محدودة املسؤولية 
آاسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 10 زفقة الحرية 

الطابق الثالث زفقة 5 الداآالبيضاء

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالداآالبيضاء)بتاآيخ)))أكتولر)0)0) 

تم التحرير القافوني االسا�شي لشركة)

محدودة املسؤولية مميزاتها كالتالي):

 STE ELNB (: التسمية)

.BATIMENT

الهدف االجتماعي):

الت2ويج العقاآي.

وصيافة) املباني  تشييد  مقاولة 

املياه) وأفابيب  االتصاالت  الطرق 

والصرف الصحي.

في) بما  املتنوعة  االعمال  جمي  

وأعمال االآض والصرف) ذلك البناء)

الصحي والهندسة املدفية.

واالستي2اد) والبي   الشراء)

والتصدير والتجاآة بشكل عام لجمي )
مواد البناء)سواء)للحساب الحصري)

للشركة أو لحساب الغي2.

القيام بجمي  االعمال العامة أو)

الخاصة في مجال الهندسة والصرف)

الصحي والبناء.

جمي ) وتسويق  وتبادل  اقتناء)

االموال املنقولة وغي2 املنقولة.

بوشعيب) السيد  (: الشركاء)

وهاب بطاقة التعريف الوطنية آقم)

.BH((3009

حديد) ابو  الكريم  عبد  ( السيد)

آقم) الوطنية  التعريف  بطاقة 

.BJ1693 7

مقرها االجتماعي : 10 زفقة الحرية 

الطابق الثالث زفقة 5 الداآالبيضاء.

دآهم) (100.000 (: الراسمال)

مقسمة))الى)1000)حصة بقيمة))100 

دآهم للحصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة االجتماعية):)تبدأمن تاآيخ)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

كل) من  ديسم25  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)

التعريف) بطاقة  وهاب  بوشعيب 

.BH((3009(الوطنية آقم

حديد) ابو  الكريم  عبد  السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  بطاقة 

.BJ1693 7

غي2) ملدة  للشركة  مسي2ان  (

محدودة.

باملحكمة) ( القافوني) االيداع  تم 

 (6 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0)،)تحت آقم)) 7515.

تم التسجيل الشركة في السجل)

 (6 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) ( التجاآي)

اكتولر0)0)،)تحت آقم)1)77.5 .
قصد النشر واالعالن
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ELNB BATIMENT
شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 10، زفقة الحرية 

الطابق الثالث الزفقة 5

الداآ البيضاء

بمقت�شى عقد عرفي سجل بالداآ)

(،(0(0 أكتولر) (( بتاآيخ) البيضاء)

لشركة) األسا�شي  القافوني  تحرير  تم 

محدودة املسؤولية مميزاتها كأالتي):

 ELNB BATIMENT (: التسمية)

شركة محدودة املسؤولية.

الهدف االجتماعي):

الت2ويج العقاآي):

وصيافة) املباني  تشيي2  مقاولة 

املياه) وأفابيب  االتصاالت  الطرق 

والصرف الصحي.

في) بما  املتنوعة  األعمال  جمي  

وأعمال األآض والصرف) ذلك البناء)

الصحي والهندسة املدفية.

واالستي2اد) والبي   الشراء)

والتصدير والتجاآة بشكل عام لجمي )

للحساب) سواء) البناء) ومواد  مواد 

الحصرير للشركة أو لحساب الغي2.

القيام بجمي  األعمال العامة أو)

املدفية) الهندسة  مجال  في  الخاصة 

والصرف الصحي والبناء.

جمي ) وتسويق  وتبادل  اقتناء)

األموال املنقولة وغي2 املنقولة.

الشركاء):

بطاقة) وهاب  بوشعيب  السيد 

.BH((3009(التعريف الوطنية

حديد) ابو  الكريم  عبد  السيد 

.BJ1693 7(بطاقة التعريف الوطنية

البيضاء) الداآ  (: االجتماعي) املقر 

الثالث) الطابق  الحرية  زفقة  (،10

الزفقة)5.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)1.000)حصة بقيمة)100 

دآهم للحصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاآي.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

كل) من  ديسم25  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تسيي2 الشركة):

تم تعيين):

بطاقة) وهاب  بوشعيب  السيد 

.BH((3009(التعريف الوطنية

حديد) ابو  الكريم  عبد  السيد 

.BJ1693 7(بطاقة التعريف الوطنية

مسي2ان للشركة ملدة غي2 محدودة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ   التجاآية 

6))أكتولر)0)0))تحت آقم)) 7515.

تم) (: التسجيل بالسجل التجاآي)

تسجيل الشركة في السجل التجاآي)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ 

0)0))تحت آقم)1)77.5 .
قصد النشر واإلعالن
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STE PRIVILEGE ASSISTANCE

PRIAS
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : محج الحسن 

الثاني الرلاط

الزيادة في آاسمال الشركة
الجماعية) القراآات  بمقت�شى 

للشركاء)بتاآيخ)15)يوفيو)0)0)،)تقرآ)

ما يلي):

شركة) من  حصة  (5(0 تفويت)

 PRIVILEGE شركة) قبل  من 

LOGISTIQUE)لصالح السيد سعيد)

القباج.

  00.000 بمبلغ) آاسمال  زيادة 

لزيادة الراسمال املذكوآ من) دآهم،)

دآهم) (500.000 دآهم الى) (100.000

بقيمة) حصة جديدة  ( 000 بانشاء)

100)دآهم للحصة الواحدة.

حصة) ( 000 االكتتاب ودف ) تم 

حديثة االصداآ عن طريق):

السيد سعيد قباج)90 )حصة.

السيد رليل قباج)1010)حصة.

السيد أمين قباج)50)1)حصة.

مدام فرح))قباج)50)1)حصة.

أي ما مجموعه)000 )حصة.

تعديل) تم  اعاله،) للمادة  فتيجة 

على) االسا�شي  النظام  من  (6 املادة)

النحو التالي):

بمبلغ) آاسمال  تحديد  تم 

 5000 مقسمة الى) دآهم،) (500.000

دآهم مكتتب بالكامل) (100 سهم ب)

ومدفوع وموزع على النحو التالي بين)

الشركاء)املكتتبين):

السيد سعيد قباج)50)1)حصة.

السيد رليل قباج)50)1)حصة.

السيد أمين))قباج)50)1)حصة.

السيدة فرح قباج)50)1)حصة.

أي ما مجموعه)5.000)حصة.

النظام) من  (3 املادة) لتعديل 

الشركة) بغرض  املتعلقة  االسا�شي 

والتي أصبحت االن على النحو التالي):
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تسويق االجهزة الطبية.

توزي ) تصدير،) استي2اد،) تصني ،)

وصيافة االجهزة الطبية.

املساعدة الطبية والفنية وردمة)

واالرالء) الطبي  والنقل  االسعاف 

الطرق) على  واملساعدة  الطبي 

املطلولة.

مساعدة آكاب السياآة.

فقل الجثث دارل املغرب وراآجه)

تحركات) وجمي   الجنازات  وتكفل 

االشخاص دارل املغرب وراآجه.

واستي2اد) وتصني   ولي   شراء)

الطبية) املعدات  وتاجي2  وتصدير 

واالثاث) والجراحية  الطبية  وشبه 

ومعدات) الصيدالفية  واملستلزمات 

سياآات االسعاف واملواد االستهالكية)

الصيدالفية.

االستحواذ على حيازة او مصلحة)

بأي شكل من االشكال في أي عمل أو)

شركة لغرض مماثل.

رليل) السيد  استقالة  قبول  تم 

للشركة) مسي2ا  منصبه  من  قباج 

الشركة.) تسيي2  في  مابدمته  وابراء)

تسري هذه االستقالة اعتباآ من هذا)

اليوم.

تم تعيين السيدة فرح قباج من)

الرلاط،) (1995 يوليو) (( املواليد)

محمد) شاآع  ( 9 بالرلاط) مقيمة 

السوي�شي) تجزئة السفراء) السادس،)

الوطنية) التعريف  للبطاقة  حاملة 

وحيدة) كمسي2ة  (،A7 50 3 آقم)

للشركة ملدة غي2 محددة.

تحيين القافون االسا�شي.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ فاتح أكتولر)0)0)،)تحت آقم)

.107( 8
قصد النشر واالعالن

408 P

STE BATISTANDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
آاسمالها : 9.000.000 دآهم

مقرها االجتماعي : زفقة رليد بن 

الوليد شقة آقم ) اقامة قرطبة 

كليز مراكش

بمقت�شى القراآ الجماعي لشركاء)

املسجل) (BATISRANDING الشركة)

بتاآيخ)13)ف25اير)0)0)،)تقرآ ما يلي):

فقل مقر الشركة من زفقة رليد)

اقامة قرطبة) (( بن الوليد شقة آقم)

املغرب) محج  زاوية  الى  مراكش  كليز 

العربي وزفقة كوفكو الرلاط.

تحيين القافون االسا�شي للشركة.

االيداع القافوني بمراكش):

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمراكش)

تحت آقم) (،(0(0 سبتم25) (8 بتاآيخ)

.115( 3

والتسجيل) القافوني  االيداع 

بالرلاط):

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمراكش)

بتاآيخ فاتح سبتم25)0)0)،)تحت آقم)

.115( 3

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ فاتح أكتولر)0)0)،)تحت آقم)

.107( 9

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجاآي بالرلاط بتاآيخ فاتح أكتولر)

0)0)،)تحت آقم)6 791).
قصد النشر واالعالن

409 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
GREEN SCHOOL PRIVE

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 1.000.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 53 زفقة 3 

مجموعة W االلفة الداآالبيضاء

بمقت�شى محضر اجتماع الجمعية)

املؤآخ بالداآالبيضاء) العادية  غي2 

)بتاآيخ)1))يناير)018))لشركة املسماة)

 GROUPE SCOLAIRE GREEN

شركة محدودة) ( ( (SCHOOL PRIVE

 1.000.000 آاسمالها) املسؤولية 

زفقة) (53 االجتماعي) مقرها  دآهم،)

الداآالبيضاء) Wااللفة  مجموعة)

تقرآ ما يلي):

استقالة السيد عبد الفتاح فبيل)

شادي من منصبه كمسي2 للشركة م )

اعطائه الت25ئة الكاملة.

بن) النبي  عبد  السيد  تعيين 

ف25اير) (10 بتاآيخ) مزداد  الشريف 

بطريق) يقطن  فاس  بمدينة  (1966

املي2يا) اقامة  االفدلس  تجزئة  تداآت 

التعريف) بطاقة  كليفوآفيا  ((5 آقم)

وحيدا) مسي2ا  (BK(0961 الوطنية)

ملدة غي2 محددة.

من) و13) (6 آقم) البندين  تغيي2 

القافون االسا�شي.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

ف25اير) (15 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

018)،)تحت آقم) 65768.
قصد النشر واالعالن

410 P

 STE G S JULES FERRY

BOUZNIKA
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 90.000 دآهم

مقرها االجتماعي : 355 شاآع 

محمد الخامس الطابق العاشر 

الداآالبيضاء

اجتماع) محضر  ( بمقت�شى)

العادية) غي2  العمومية  الجمعية 

بتاآيخ املؤآخ   بالداآالبيضاء)

للشركة املسماة) ((018 اكتولر) ((9  

(، (G S JULES FERRY BOUZNIKA

شركة محدودة املسؤولية،)آاسمالها)

االجتماعي) مقرها  دآهم،) (90.000

الطابق) ( شاآع محمد الخامس) (355

العاشر الداآالبيضاء،)تقرآ ما يلي):

من) حصة  ((500 تفويت)

شادي) فبيل  الفتاح  عبد  السيد 

 SCHOOL INVEST شركة) الى 

(: الداآالبيضاء) االجتماعي  مقرها 

الطابق) الخامس  محمد  شاآع  (355

سجلها) الداآالبيضاء.) العاشر 

تتعريفها الجبائي) ((61.695 التجاآي)

السيد) القافوني  ممثلها  ( 0 99066

عبد النبي بن الشريف.

استقالة السيد عبد الفتاح فبيل)

شادي من منصبه كمسي2 للشركة م )

اعطائه الت25ئة الكاملة.

بن) النبي  عبد  السيد  تعيين 

ف25اير) (10 بتاآيخ) مزداد  الشريف 

بطريق) يقطن  فاس  بمدينة  (1966

املي2يا) اقامة  االفدلس  تجزئة  تداآت 
التعريف) كاليفوآفيا بطاقة  ((5 آقم)

وحيدا) مسي2ا  (BK(0961 الوطنية)

ملدة غي2 محددة.

من) و13) (6 آقم) البندين  تغيي2 

القافون االسا�شي.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

بالداآالبيضاء)بتاآيخ)8))فوف25)018)،)

تحت آقم)83 683.
قصد النشر واالعالن

411 P

STE CORYAD

SARL AU
استثنائي) عام  جم   بمقت�شى 
قرآ) ((0(0 اكتولر) ((7 حرآ بالرلاط)

CORYAD الشريك الوحيد للشركة)

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد ما يلي):

الذي) الشركة  نشاط  توسي  

أصبح كالتالي):

مقاول فقل البضائ .

شراء)ولي  وتخزين وفقل وتسويق)

واستي2اد لحسابها الخاص أو لحساب)

واالدوات) املعدات  لجمي   الغي2 

والتوآيدات ومواد البناء.

اداآة وتشغيل املحاجر.

النظام) من  (3 املادة) تعديل 

االسا�شي.
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بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (11 بتاآيخ)

108  3

412 P

STE XCELIA

SARL AU
بمقت�شى جم  عام استثنائي حرآ)

بالرلاط)10)فوف25)0)0))قرآ الشريك)

ش.م.م.) (WCELIA للشركة) الوحيد 

ذات الشريك الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

السيد فتحي جرآي الى السيد جهاد)

واكريم.

استقالة السيد فتحي جرآي من)

منصبه كمسي2 للشركة.

تعيين السيد جهاد واكريم كمسي2)

وحيد للشركة.
القافون) و13) (7 (،6 املادة) تعديل 

االسا�شي للشركة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوف25) (11 بتاآيخ)

.108  (

413 P

 STE MOKA

INTERNATIONAL

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

تاسيس شركة
حرآ) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

اكتولر) ((6 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

االسا�شي) النظام  وض   تم  (،(0(0

املحدودة) املسوؤلية  ذات  لشركة 

ذات املميزات التالية):

 STE MOKA (: التسمية)

.INTERNATIONAL SARL AU

محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية بشريك وحيد.

تصني ،   : الشركة  من  الغاية 

مستحضرات  وتوزي   تسويق 

 : الشعر  ومستلزمات  التجميل 

مجففات الشعر، الفرش ... الخ.

 ،8 آقم  30، شقة  عماآة   : املقر 

حسان  لوكيلي  احمد  موالي  شاآع 

الرلاط.

املدة : حددت مدتها في 99 سنة 

اعتباآ من تاآيخ تاسيسها النهائي.

 100.000  : الجماعي  آأسمال 

دآهم املوزع كما يلي :

 100.000 عقيل  نهاد  السيدة 

دآهم ..1000 حصة.

االداآة : تسي2 الشركة من طرف 

السيدة نهاد عقيل ملدة غي2 محددة.

السنة االجتماعية : ما بين فاتح 

يناير الى متم ديسم25.

لقد تم االيداع القافوني باملحكمة 

التجاآية بالرلاط تحت آقم 5 53.

414 P

STE MAH.MAS

آاسمالها : 10.000 دآهم

مقرها االجتماعي : تجزئة االزهر آقم 

30 تماآة

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

للشركة املؤآخ في) ))اكتولر)0)0)،)

تمت املصادقة على ما يلي):

حل املسبق للشركة.

تعيين السيد ابراهيم ايت املهري)

مصفيا للشركة.

تجزئة) في  التصفية  مقر  تحديد 

االزهر آقم)30)تماآة.

باملحكمة) القافوني  االيداع  تم 

يوفيو) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)1)1083.

415 P

 ZOUHOUR

AMENAGEMENT
SARL 

تفويت الحصص
استقالة مسي2 شركة وتعيين مسي2 

جديد
الجم ) اجتماع  بمقت�شى محضر 

 10 العام غي2 العادية املنعقد بتاآيخ)

أغسطس)0)0))في تماآة تقرآ ما يلي):

التي) الحصص  جمي   تفويت 

يمتلكها السيد أحمد داودي في شركة)

 ZOUHOUR AMENAGMENT

 100.000 حصة،) (1000 أي) (،SARL

دآهم لصالح السيد محمد داودي.

من) حصة  (1000 وتفويت)

علي) السيد  يمتلكها  التي  الحصص 

 ZOUHOUR شركة) في  داودي 

أي) (،AMENAGMENT SARL

100.000)دآهم لصالح السيد محمد)

داودي،)ولالتالي يصبح عدد حصص)

حصة،) داودي000)) محمد  السيد 

أي ما قيمته)00.000))دآهم.

السيد) استقال  لذلك،) وفتيجة 

كمسي2) منصبه  من  داودي  علي 

للشركة وعين السيد محمد كمسي2)

للشركة لفت2ة غي2 محددة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

في) (3036 آقم) تحت  التجاآية 

19)أغسطس)0)0).

416 P

 AGRO PRACTICE شركة
SARL AU

تفويت الحصص

تحويل الشكل القافوني للشركة

استقالة مسي2 شركة وتعيين

 مسي2 جديد

)محضر اجتماع الجم ) بمقت�شى)

بتاآيخ املنعقد  العادية  غي2   العام 

 9)يناير)0)0))في سال تقرآ ما يلي):

التي) الحصص  جمي   تفويت 

يمتلكها السيد رالد بلدي في شركة

AGRO PRACTICE SARL AU   

 500.000 قيمته) ما  حصة   5000  

حصة لصالح كل من) ((500 دآهم،)

بوكة) وعلي  ويحمان  يوسف  السيد 

ولالتالي فإن هذان األري2ان يمتلكان)

على) بالكامل  الشركة  آأسمال 

حصص متساوية.

السيد) استقال  لذلك،) وفتيجة 

كمسي2) منصبه  من  بلدي  رالد 

للشركة وعين السيد يوسف ويحمان)

كمسي2 للشركة لفت2ة غي2 محدودة.

لشركة) القافوني  الشكل  تحويل 

إلى) (AGRO PRACTICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

في) (377 آقم) تحت  بسال  االبتدائية 

فاتح أكتولر)0)0).

417 P

RAJI NEGOCE
تأسيس شركة

بتاآيخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

تم وض ) بالرلاط،) ((0(0 فوفمن25) ((

ذات) للشركة  األسا�شي  القافون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

التي تحمل الخصائص التالية):

.RAJI NEGOCE(:(التسمية

املوضوع):)

أعمال البناء)املتنوعة.

شاآع فجيج،) (5 (: املقر اإلجتماعي)

في الطابق الثالث ب.ب) (9 شقة آقم)

الرلاط.

آأسمال اإلجتماعي):)حدد في قيمة))

1.000.000)دآهم مقسم إلى)10.000 

حصة ذات قيمة)100)دآهم))للحصة)

مقسمة كالتالي:

السيد سيدي محمد آاجي)10000 

دآهم أي ما) (100 حصة ذات قيمة)

قيمته)1.000.000)دآهم).

سيدي) السيد  عين  (: التسيي2)

محمد آاجي كمسي2 للشركة ملدة غي2)

محددة.
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اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

تحت السجل التجاآي آقم)39 7 1 

يوم)10)فوفمن25)0)0).

418 P

YAMMI MARKET
تأسيس شركة

بتاآيخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

وض ) تم  بتماآة،) ((0(0 أكتولر) (8

ذات) للشركة  األسا�شي  القافون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

التي تحمل الخصائص التالية):

.YAMMI MARKET(:(التسمية

املوضوع):)

متجر.

املقر اإلجتماعي):)حي الوفاق عماآة)

1379)محل آقم)5)تماآة.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  دآهم  (100.000 ( قيمة)

دآهم)) (100 1.000)حصة ذات قيمة)

للحصة مقسمة كالتالي:

 1000 السياف) هند  السيدة 

دآهم أي ما) (100 حصة ذات قيمة)

قيمته)100.000)دآهم).

هند) السيدة  عينت  (: التسيي2)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2ة  السياف 

محددة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

بتماآة) باملحكمة االبتدائية  القافوني 

تحت السجل التجاآي آقم)01)131 

يوم)9)فوفمن25)0)0).

419 P

MAZA INVEST
تأسيس شركة

بتاآيخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

تم وض ) بالرلاط،) ((0(0 فوفمن25) ( 

ذات) للشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد)

التي تحمل الخصائص التالية):

.MAZA INVEST(:(التسمية
املوضوع):)

أعمال البناء)املتنوعة.
شاآع فجيج،) (5 (: املقر اإلجتماعي)
في الطابق الثالث ب.ب) (9 شقة آقم)

الرلاط.
في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  دآهم  (500.000 ( قيمة)
دآهم)) (100 حصة ذات قيمة) (5000

للحصة مقسمة كالتالي:
السيد جمال مزاوي)5000)حصة)
دآهم أي ما قيمته) (100 ذات قيمة)

500.000)دآهم.
التسيي2):)عين السيد جمال مزاوي)

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)
تحت السجل التجاآي آقم)37 7 1 

يوم)10)فوفمن25)0)0).
420 P

GNAFFAT NEGOCE
عقد التسيي2 الحر لألصل التجاآي

ألصل) حر  تسيي2  عقد  بمقت�شى 
فوفمن25) أكتولر و3) بتاآيخ) ) تجاآي 
امل25م من طرف شركة لوليك) ((0(0
املسؤولية) ذات  شركة  داآجون 
زفقة) مقرها اإلجتماعي) ) املحدودة،)
واملسجلة) الرلاط  حسان  كابس 
بالسجل التجاآي باملحكمة التجاآية)
بالرلاط تحت عدد)7)1091،)مسي2ها)
هن2ي) السيد  هو  والوحيد  القافوني 
شبي2 والحامل لبطاقة التسجيل عدد)

.851(181K
فكوس) كنافات  شركة  لفائدة 
ذات) شركة  (GNAFFAT NEGOCE
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
شاآع) (15 مقرها اإلجتماعي) الوحيد،)
الرلاط،) أكدال  شقة) ،) األبطال 

واملسجلة بالسجل التجاآي باملحكمة)
عدد) تحت  بالرلاط  التجاآية 
0531 1،)مسي2ها القافوني والوحيد)
هو السيد الكنافات محمد والحامل)
لبطاقة التعريف الوطنية تحت عدد)

.AD180 38

التجاآي) األصل  على  الواق  
بالرلاط) التجاآي  بالسجل  املسجل 
7)1091)نشاطه التجاآي) تحت آقم)
شاي) غرفة  يدير  مطعم  عن  عباآة 
الكائن بالرلاط،) )زفقة كابس حسان،)
قدآها) ( كرائية) سومة  مقابل  وذلك 
0.000.00 ،)تؤدى في آرر كل شهر،)
القيمة) على  الضريبة  تضمين  م  
سنوات التي) (3 وذلك ملدة) املضافة،)
تبتدئ من) )أكتولر)0)0))إلى غاية)  

أكتولر)3)0).
421 P

 SOCIETE PHARMACIE
OULAYA
SARL AU

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
في) املسجل  (،(0(0 أكتولر) (16  
بنسليمان بتاآيخ)19)أكتولر)0)0))تم)
وض  القافون األسا�شي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة باملميزات التالية):
 SOCIETE (: التسمية)
. PHARMACIE OULAYA SARL AU
املقر اإلجتماعي):)إقامة الوآود آقم)

891،)بوزفيقة.
املوضوع):
صيدلية.

من فاتح يناير إل) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة))ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)

السيدة عليا الصلبي.
دآهم) (100.000.00 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)دآهم للحصة الواحدة،)موزعة)

كما يلي):
 1000 الصلبي) عليا  السيدة 

حصة.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (0(0 فوفمن25) (5 بتاآيخ) بنسليمان 

تحت عدد)5  6.
422 P

نيكوشيم

ش.م.م

NEGOCHIM SARL

تفويت حصص
الخاآق) الجماعي  للقراآ  I-تبعا 

 10 بتاآيخ) املنعقد  للشركاء) للعادة 

فيكوشيم) لشركة  (،(0(0 سبتم25)

شركة محدودة املسؤولية،) ش.م.م،)

دآهم) (1.000.000 آأسمالها)

بالداآالبيضاء،) اإلجتماعي  مقرها 

سيدي) زفقة  (،(83 آقم) لينا  تجزئة 

معروف،)ومسجلة بالسجل التجاآي)

(،76 77 آقم) تحت  للداآاللبيضاء)

قرآ الشركاء)ما يلي):

جديدين) شريكين  على  املوافقة 

والسيدة) العبولي  يوسف  السيد 

بشرى العبولي.

املصادقة على تفويت بالهيبة:

500))حصة التي يمتلكها السيد)

عبد الرحمان العبولي،)لصالح زوجته)

ولصالح) حصة  (500 هود) فاطمة 

العبولي) بشرى  السيدة  أوالده،)

يوسف) والسيد  حصة  (15000

العبولي)500)حصة.

السيد) يمتلكها  التي  حصة  (500

السيد) أريه  لصالح  العبولي  هشام 

يوسف العبولي.

السيد) يمتلكها  التي  حصة  (500

السيد) أريه  لصالح  العبولي  رليل 

يوسف العبولي.

تغيي2 البند)6)من القافون األسا�شي)

للشركة.

وفقا) األسا�شي  القافون  تحديث 

لذلك ومواءمته وفقا للقافون)1)-19 

بتاآيخ)9))أبريل)019).

بكتابة) القافوني  اإليداع  II-تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أكتولر) ((( تاآيخ) في  بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)30)751.

423 P
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 NATIVE WEB
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

الحل املسبق للشركة
 DISSOLUTION ANTICIPEE DE

LA SOCIETE

الوحيد) الشريك  لقراآ  تبعا  (- (I

لشركة) (،(0(0 أكتولر) ((1 بتاآيخ)

فاتيف ويب شركة محدودة املسؤولية)
آأسمالها) الوحيد،) الشريك  ذات 

اإلجتماعي) مقرها  دآهم،) (100.000
بالداآالبيضاء)6))شاآع محمد القري)

الطابق األول الشقة آقم)5.
التجاآي) بالسجل  مسجلة 

(،3(5863 آقم) تحت  بالداآالبيضاء)

قرآ الشريك الوحيد ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

للشركة) املصفي  السيد  تعيين 

املقر) وتحديد  الصالحيات  ومنحه 

اإلجتماعي.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (-II

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) للداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)9)7508.

424 P

 EAT AND DREAM
SARL AU

إيت أفد دآيم ش.م.م.ش.و
الخاآق) الجماعي  للقراآ  تبعا  (-I

 31 بتاآيخ) املنعقد  للشركاء) للعادة 

أفد) إيت  لشركة  (،(0(0 أغسطس)

املسؤولية) محدودة  شركة  دآيم 
آأسمالها) الوحيد،) الشريك  ذات 

اإلجتماعي) مقرها  دآهم  (100.000
جهي2) ابن  زفقة  بالداآالبيضاء،)

حي) (،61 آقم) األآ�شي  الطابق 
بوآكون،)ومسجلة بالسجل التجاآي)

(، 65989 آقم) تحت  للداآالبيضاء)

قرآ الشركاء)ما يلي):

إضافة عالمة.

القوافين) الثاني من  البند  تعديل 

األساسية.

األساسية) القوافين  تعديل 
للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  II-تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
أكتولر) ((( تاآيخ) في  بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)7))751.
425 P

 NOUVELLE CLINIQUE
COCHAIN

SARL
كلينك كوشن

تبعا ملحضر قراآ الجم  العام) (-I
بتاآيخ املنعقد  للعادة   الخاآق 
لشركة كلينيك) (،(0(0 سبتم25) (17  
محدودة) شركة  ش.م.م  كوشن 
 (.000.000 آاسمالها) املسؤولية،)
دآهم مقرها اإلجتماعي بالداآالبيضاء)
تجزئة فال أففا،)شاآع تماآة ومسجلة)
بالسجل التجاآي للداآالبيضاء)تحت)
الشركة) شركاء) قرآ  (،351 15  آقم)

ما يلي):
استمراية الشركة على آغم رساآة)
اإلجتماعي) الرأسمال  أآلاع  ثالث 
 96-5 القافون) من  (86 للمادة) وفقا 
بصيغتها املعدلة) (1997 ف25اير) (13 ل)
لتاآيخ) (05-(1 واملكملة للقوافين آقم)
006)،)آقم) )-10)لتاآيخ)  1)ف25اير)

))يوفيو)011).
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (-II
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
أكتولر) ((1 تاآيخ) في  بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)8)7508.
426 P

�شي فريد 
ش.م.م.ش.و
CHEZ FRED

SARL
الشريك) قراآ  ملحضر  طبقا  (- (I
 (1 بتاآيخ) املنعقد  الوحيد 
فريد) �شي  لشركة  (،(0(0 سبتم25)
محدودة) شركة  ش.م.م.ش.و،)
الوحيد الشريك  ذات  املسؤولية،)

مقرها) دآهم  (1.800.000 آأسمالها) (
أحمد) زفقة  (،(5-(3 اإلجتماعي)

ومسجلة) الداآالبيضاء) مكري،)

بالسجل التجاآي للداآالبيضاء)تحت)
الشركة) قرآشركاء) (،1051(5  آقم)

ما يلي):

استمراية الشركة على آغم رساآة)

اإلجتماعي) الرأسمال  أآلاع  ثالث 

 96-5 القافون) من  (86 للمادة) وفقا 

بصيغتها املعدلة) (1997 ف25اير) (13 ل)

لتاآيخ) (05-(1 واملكملة للقوافين آقم)
006)،)آقم) )-10)لتاآيخ)  1)ف25اير)

))يوفيو)011).

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (-II

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

أكتولر) ((1 تاآيخ) في  بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)6)7508.

427 P

أرشبيل 
ش.م.م

ARCHIPEL

SARL AU

الجماعي) القراآ  طبقا ملحضر  (- (I

سبتم25) (18 بتاآيخ) املنعقد  للشركاء)

ش.م.م.،) أآشبيل  لشركة  (،(0(0

املسؤولية،) محدودة  شركة 

آأسماله) الوحيد  الشريك  ذات 

دآهم مقرها اإلجتماعي) (1.550.000

ليزيريس،) ساحة  (7 بالداآالبيضاء،)

ومسجلة) الطابق الثاني،) حي آاسين،)

بالسجل التجاآي للداآالبيضاء)تحت)
الشركة ( قرآشركاء) (،737(9  آقم)

)ما يلي):

الرغم) على  الشركة  استمراآية 

الرأسمال) أآلاع  ثالث  رساآة  من 

من) (86 للمادة) وفقا  اإلجتماعي 

 1997 ف25اير) (13 ل) (96-5 القافون)

للقوافين) واملكملة  املعدلة  بصيغتها 
(،(006 1)-05)لتاآيخ) 1)ف25اير) آقم)

آقم) )-10)لتاآيخ)))يوفيو)011).

لتاآيخ (19-(1 آقم)  والقافون 

 9))أبريل)019).

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (-II

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

أكتولر) ((1 تاآيخ) في  بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)7)7508.

428 P

STE. BEMATEL
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) (1( بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الت2كيبات الكهرلائية.

تركيب اإلتصاالت.

األشغال العامة.

املقر):)عماآة آقم)30)شقة آقم)8 

شاآع موالي أحمد الوكيلي حسان.
بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000.00)دآهم.

غي2) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيي2)

ماجدة) السيدة  طرف  من  محدودة 

بنعبد الخالق.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
بتاآيخ)7))أكتولر)0)0))آقم السجل)

التجاآي)7111 1.

.D: 10807(

429 P

STE. L.S SIGNATURE
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 سبتم25) ((1 بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):

تصميم األزياء.

واألزياء) القفاطين  وكراء) بي  

التقليدية.
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ممون الحفالت.

الكائن) التجاآي  املحل  (: املقر)
38)حي املسي2ة يعقوب) 5)آقم) باألمل)

املنصوآ الرلاط.
بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000.00)دآهم.

غي2) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيي2)

محدودة من طرف:

)لشكر سعيد.

لشكر لطيفة.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
0)0))آقم السجل) 5)فوفمن25) بتاآيخ)

التجاآي)99)7 1.

.D: 108(76 

430 P

 STE. EXPERT BUSINESS

UNIT
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 سبتم25) (30 بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):

بي  وشراء)أجهزة املعلوميات.

الخدمات التجاآية.

التصدير واإلستي2اد.

املقر):)عماآة آقم)30)شقة آقم)8 

حسان) الوكيلي  أحمد  موالي  شاآع 

الرلاط.
بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000.00)دآهم.

غي2) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيي2)

محدودة من طرف:العسري بنعي�شى.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
0)0))آقم السجل) بتاآيخ) )فوفمن25)

التجاآي)65)7 1  .

.D: 108(35

431 P

STE. SOUNAZAR
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

تم وض ) ((0(0 أغسطس) (13 بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):

التجاآة).

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

اإلستشاآة في املعلوميات.

املقر):)عماآة آقم)30)شقة آقم)8 

حسان) الوكيلي  أحمد  موالي  شاآع 

الرلاط.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)50.000.00)دآهم.

غي2) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيي2)
محدودة من طرف:)السيد بن حيون)

بهاء)الدين.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  البضط 

بتاآيخ)15)أكتولر)0)0))آقم السجل)

التجاآي)6733 1.

.D: 107689  

432 P

 CENTRE D’AFFAIRES A DISTANCE

CENTER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL N° (3 AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 11 BUREAU N°  KENITRA

FIX : 05.37.36.0(.59

JMMT TRANS
SARL AU

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�شى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  محدودة 

التالية):)

.JMMT TRANS(:(التسمية

.SARL AU(:(الصيغة القافوفية

الهدف اإلجتماعي):

مقاول فقل املوظفين.

الوطنية) البضائ   فقل  مقاول 
والدولية.

مقاول النقل السياحي.
   100.000 (: الشركة) آأسمال 
حصة من) (1000 إلى) دآهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  دآهم  (100 فئة)
الشكل) على  الشركاء) بين  موزعة 

التالي:)
السيد جالل توجي)1000)حصة.

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

السجل التجاآي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) سنىة  كل  من  ( ديسم25) (31 إلى)
تاآيخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل).
شاآع أفوال) ((3 (: املقر اإلجتماعي)
آقم)   مكتب  (11 فلوآي) إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسي2):السيد جالل توجي.)

آقم السجل التجاآي)5 569.
433P

ZIKO CHOIX
S.A.R.L AU

تغيي2 املقر اإلجتماعي
على إثر مداوالت الجمعية العامة)
اإلستثنائية املنعقدة بتاآيخ)7)سبتم25)
 ZIKO شركة) مساهمو  قراآ  ((0(0
يوجد) التي  (،CHOIX S.A.R.L AU
 ( طابق) (5 برقم) اإلجتماعي  مقرها 
أكدال) ( عوا) ضاية  زفقة  (11 عماآة)

الرلاط التغيي2ات التالية):
 ( طابق) ( (: املقر اإلجتماعي) تغيي2 
عماآة)11)زفقة ضاية عوا))أكدال إلى)
 1 آقم) (16 مجموعة) فوآ)) العنوان 

عماآة)170)تامسنا تماآة.
استقالة) الشركة  مسي2  تغيي2 
وتعيين) اتسايلل  فطمة  السيدة 

السيدة كوثر الفخري.
تغيي2 القوافين األساسية للشركة.)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوفم25) (( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)108130.
434 P

CAP HOME
بي  جمي  األسهم

 CAP هوم) كاب  (: الشركة) اسم 
.HOME

شركة محدودة) الشكل القافوني:)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي وعنوان املراسالت)
لعيايدة الحي الصناعي سال افيسيون)

آقم)7 )سال.
آأس املال):)10000.00)دآهم

وانعقاد) الخاص  العقد  حسب 
يوم) )  اإلستثنائي  العام  الجم  

أغسطس)0)0))تقرآآما يلي):
تمتلكها) التي  األسهم  جمي   بي  
يونس) للسيد  ملياء) البوآي  السيدة 
التعريف) لبطاقة  الحامل  الضرس 

.A779786(الوطنية آقم
الضرس) يونس  السيد  تسمية 
املسي2) الوحيد  الشريك  بصفته 

الوحيد لشركة كاب هوم.
باملحكمة) (: القافوني) اإليداع  تم 
اإلبتدائية بسال يومه)9)فوفم25)0)0) 

تحت آقم) 3530.
435 P

P & F IMMO
SARL

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 (0(0 أكتولر) (7 بتاآيخ) بالرلاط 
تم) ((0(0 أكتولر) (9 يوم) ومسجل 
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

املحدودة باملميزات التالية):
 P & F (: اإلجتماعية) التسمية 

.IMMO
الهدف اإلجتماعي):

الت2ويج العقاآي.
املقر اإلجتماعي):)زاوية زفقة ت25وق)
(،5 الطابق) (،1 عماآة) وزفقة بنزآت،)

شقة)6)،)حسان الرلاط.
يتحدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
الرأسمال اإلجتماعي للشركة في مبلغ)
100.000.00)دآهم مقسم إلى)1000 
كقيمة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 
موزعة على النحو) إسمية للواحدة،)

التالي):
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 MOHAMED AMINE EL
AYYADI 500 )حصة.

MOHAMED EL AYYADI 
 500)حصة.

سنة) (99 الشركة) تدوم  (: املدة)
بالسجل) تسجيلها  تاآيخ  افطالقامن 

التجاآي.
الشركة) تسيي2  يتم  التسيي2:)
السيد) طرف  من  محدودة  غي2  ملدة 
 MOHAMED AMINE EL AYYADI
بتاآيخ) مزداد  مغرلية،) جنسية  ذو 
للبطاقة) والحامل  (1989 ماي) (1(
قاطن) (،AA5071( آقم) الوطنية 
بعماآة د)5،)شقة)3،ساحة زعي2،)داآ)

السالم السوي�شي الرلاط.
تم) (: التسجيل بالسجل التجاآي)
كتابة) لدى  التسجيل  إعالن  وض  
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.533 
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القافوني 
باملحكمة التجاآية بالرلاط بتاآيخ)11 

فوفم25)0)0))تحت آقم)9  108.
)من أجل التلخيص والنشر

املسي2

436P

DREAM DELIVERY
دآيم دليفري

شركة ذات مسؤولية محدودة
  شاآع الفضيلة حي يعقوب 

املنصوآ الرلاط املغرب
العام) الجم   محضر  بموجب 
أكتولر) (6 بتاآيخ) املنعقد  اإلستثنائي 
 DREAM(0)0))لشركة دآيم دليفري

DELIVERY)تقرآ ما يلي):
الشركة) مال  آأس  في  الزيادة 
لرفعه) دآهم وذلك  (700.000 بمبلغ)
 1000.000 إلى) دآهم  (300.000 من)
حصة) (7000 إنشاء) رالل  دآهم 
جديدة بقيمة اسمية من)100)دآهم)
للحصة الواحدة،)وتم آف  آأس املال))
فقدا ولذلك يكون آأس مال الشركة)
 10.000 هو مليون دآهم مكون من)

حصة موزعة كما يلي):

السيد سعد اليمني)7000)حصة.
السيد آيان افيس)000))حصة.

السيد الغالي املهندز)1000)حصة.
القافون) من  و7) (6 املادتين) تغيي2 

األسا�شي للشركة.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  ( الضبط)
 (0(0 فوفمن25) (11 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)13 108.
437 P

UPWARD
SARL

DISSOLUTION
اإلستثنائي) العام  للجم   طبقا 
للشركة) اإلجتماعي  باملقر  تم  الذي 
قرآ) (UPWARD املحدودة املسؤولية)

شركاؤها ما يلي):
افحالل الشركة.

التهامي) املهدي  املصفي  تعيين 
حي) (9 شقة) ((3( بعماآة) الساكن 

الفتح ح.ي.م الرلاط.
بالعنوان) حدد  (: التصفية) مقر 
حي الفتح) (9 شقة) ((3( التالي عماآة)

ح.ي.م الرلاط.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوفمن25) (11 التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

0)0))تحت آقم) ) 108.
438 P

 AMERICAN UNIVERSITY
OF LEADERSHIP AUL

تصفية
 (3 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 AMERICAN بالرلاط) ((015 يوفيو)
 UNIVERSITY OF LEADERSHIP
دآهم) (100.000 آأسمالها) (AUL
سجلها التجاآي آقم)83 111)مقرها)
السادس) محمد  شاآع  (3.5 ب.ك.م)
السعادة) مجموعة  (3 آقم) مكتب 
السوي�شي)10170)الرلاط قرآ ما يلي):

قفل التصفية.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوفم25) (11 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)5) 108.
439 P

AGRI BROTHER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
آقم السجل التجاآي : 5)77 

تأسيس
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالداآالبيضاء) ((017 فاتح أغسطس)
باملواصفات) ش.م.م  تأسيس  تم 

التالية):
 AGRI (: التجاآي) اإلسم 

.BROTHER
الهدف اإلجتماعي):

)الفالحة اإلستي2اد والتصدير.
 15RUE SEBOU,(:(املقر اإلجتماعي
 CENTRE D’AFFAIRE LA CHOPE

. N°2(5(eme(ETAGE
.KENITRA

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

آأس مال الشركة):)100.000دآهم)
مقسمة من فئة)100)حصةمن)100 
على) موزعة  للحصةالواحدة  دآهم 

الشكل التالي):
TWIN PARADISE  شركة)

 90 حصة.
السيد فجيب بوسبنية)10)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى).
املسي2):)السيد عبد الكريم الدواء.
آقم السجل التجاآي):)5)77 .

440 P

 COMPLEXE SAVANA
FITNESS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : 91 تجزئة حفيظة 
إقامة سافافا مرجان ) مكناس

تأسيس شركة
مؤآخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) يوليو0)0)) (3 بتاآيخ) بمكناس 
وض  القافون األسا�شي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية:

 COMPLEXE (: التسمية)

SAVANA FITNESS)ش.م.م.

املقر اإلجتماعي):)91)تجزئة حفيظ)

إقامة سفافا مرجان)))مكناس.

املوضوع):

التجميل،) مركز  آيا�شي،) مركز 

الرشاقة،)تماآين األيرولك.

بأصنافها) والتصدير  اإلستي2اد 

املختلفة.

املعامالت) جمي   وعموما،)

واملالية،) واإلقتصادية  القافوفية 

املدفية والتجاآية،)املتعلقة باملوضوع)

ذات) أو  مماثل  أو  إليه  املشاآ  أعاله 

تعزز،) أن  املرجح  من  التي  صلة،)

بشكل مباشر أو غي2 مباشر املوضوع)

اإلجتماعي.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

1.000)حصة من) دآهم مقسمة على)

فئة)100)دآهم للوحدة اكتتبت فقدا)

ومقسم على الشكل التالي):

بويردن فاطمة)770)حصة.

بويردن فوزي)30))حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)تم تعيين):

)السيدة بويدآن فاطمة.

)والسيد بويردين فوزي.

من األآلاح) (% (5 تخصم) (: األآلاح)

أما) الشرعية  الذري2ة  تكوين  قصد 

الباقي يقسم بمقت�شى قراآ الشركاء.

:)من فاتح يناير) السنة الحسابية)

إلى متم ديسم25.

مركز) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

اإلستثماآ الجهوي بمكناس بتاآيخ)7) 

السجل التجاآي آقم) ((0(0 أكتولر)

.511(3
للخالصة والنشر)

اإلداآة

441 P
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 BRASSERIE HOTEL

VOLUBILIS
SARL

شركة ذات مسؤوليةمحدودة 

بشريك وحيد

آأسمالها : 15.000.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : زاوية شاآع الجيش 

امللكي وشاآع محمد الخامس 

مكناس

آف  آأسمال الشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

املنعقد بمكناس) اإلستثنائي للشركاء)

للشركة) ((0(0 سبتم25) (17 بتاآيخ)

املذكوآة أعاله تقرآ ما يلي):

من) الشركة  آأسمال  آف  

15.000.000)دآهم إلى)000.000. ) 

دآهم وذلك بزيادة)9.000.000)دآهم)

حصة) (90.000 إصداآ) طريق  عن 

دآهم للواحدة) (100 جديدة من فئة)

عن) بأكملها  وسددت  فقدا  اكتتبت 

طريق إدماج ديون جاآية ومستحقة)

في حوزة الشركاء.

من القافون) و7) (6 تغيي2 الفصول)

األسا�شي.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمكناس))

عدد) تحت  ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )

.3589
للخالصة والنشر)

واإلداآة

442 P

SOCIETE AZUR BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 50.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : قطاع 10 آقم 1) 

حي اإلزدهاآ برج موالي عمر مكناس

إعالن التصفية
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ) بمكناس  للشركاء) اإلستثنائي 

)))أغسطس)0)0))للشركة املذكوآة)

أعاله تقرآ ما يلي):

تقديم تقرير التصفية وجاء)فيها):
األصول ال شيئ.

الخصوم ال شيئ.
إغالق التصفية.

ذمة املصفي السيد العلمي) إبراء)
باحنيني.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية بمكناس))
عدد) تحت  ((0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

.600
للخالصة والنشر)

واإلداآة

443 P

AL IKHLASSE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها : 00.000) دآهم
املقر اإلجتماعي : 13 إقامة تويبة 

زفقة كيفا آقم 15 مكناس
إغالق التصفية

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
بتاآيخ) بمكناس  للشركاء) اإلستثنائي 
املذكوآة) للشركة  ((0(0 أكتولر) (15

أعاله تقرآ ما يلي):
تقديم تقرير التصفية وجاء)فيها):

األصول ال �شيء.
الخصوم ال �شيء.
إغالق التصفية.

عبد) السيد  املصفي  ذمة  إبراء)
لبطاقة) الحامل  اسماعيلي  اللطيف 
.D653070(التعريف))الوطنية آقم

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية بمكناس))
عدد) تحت  ((0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

.601
للخالصة والنشر)

واإلداآة

444 P

 AKWAN INVEST
شركة ذات مسؤوليةمحدودة
آأسمالها : 1.000.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : حي السعادة شاآع 1 
زفقة تماآة آقم  1  ويسالن مكناس

إغالق التصفية
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
بتاآيخ) بمكناس  للشركاء) اإلستثنائي 
املذكوآة) للشركة  ((0(0 أكتولر) (15

أعاله تقرآ ما يلي):

تقديم تقرير التصفية وجاء)فيها):

األصول ال �شيء.

الخصوم ال �شيء.

إغالق التصفية.

السيد محمد) املصفي  ذمة  إبراء)

التعريف)) لبطاقة  الحامل  اجيو 

.S813887(الوطنية آقم

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمكناس))

عدد) تحت  ((0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

.599
للخالصة والنشر)

واإلداآة

445 P

CHICO SERVICE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ملساهم واحد
بمقت�شى سند عرفي محرآ بسال)

أنشأت) فقد  (،(0(0 سبتم25) (16 في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي):

.CHICO SERVICE(:(التسمية

الهدف):

أعمال النظافة.

أشغال مختلفة.

بي  مواد النظافة ولوازم الحراسة.
زفقة) ((6 آقم) (: اإلجتماعي) املقر 

عبدة بطافة سال.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 الفت2ة:)

التأسيس.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  دآهم  (100.000.00

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزعة كالتالي):

السيدة))غزالن زلي2)1000)حصة.

التسيي2) مهمة  يتولى  التسيي2:)

السيدة غزالن زلي2.

السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25).

اإلحتياط) لتكوين  (% (5 (: األآلاح)

القافوني والحاصل يبقى آهن إشاآة)

الجم  العام.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) محكمة  لدى  القافوني 

بتاآيخ) ( بسال) اإلبتدائية  باملحكمة 

 35( 9 تحت آقم) ((0(0 فوفم25) (5

وآقم السجل التجاآي هو)01))3.
املسي2

446 P

SOFIGEX

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها):)100.000)دآهم

آقم)36)شاآع عالل بن احمد جليز مراكش

 HOTEL RESTAURANT DU

FOLKLORE
شركة مستقلة

آأسمالها : 30.000.000 دآهم

دواآ بلعكيد الرحامنة مراكش
آقم السجل التجاآي : 673 

العام) الجم   ملحضر  تبعا 

 (0(0 سبتم25) ((3 اإلستثنائي بتاآيخ)

تم تقرير ما يلي):

املالية) السنة  أن  على  التأكيد 

للشركة تبتدئ من فاتح ماآس وتنتهي)

آرر ف25اير من كل سنة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة).

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

فوفم25) (10 يوم) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت عدد)117051 .

447 P

SOFIGEX

شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمالها):)100.000)دآهم

آقم)36)شاآع عالل بن احمد جليز مراكش

DAR ZOUAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

آقم  1 دآب محروك الزاوية 

مراكش
آقم السجل التجاآي : 13367

اإلستثنائي) القراآ  ملحضر  تبعا 

اكتولر) بتاآيخ) 1) الوحيد  للشريك 

0)0))تم تقرير ما يلي):
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اإلجتماعية) التسمية  تغيي2 

.DUGAST(للشركة لتصبح

تحيين الفصل الثاني من النظام)

األسا�شي للشركة.

الفصل الثاني):)التسمية.

(: التالي) اإلسم  الشركة  تأرذ 

.DUGAST

 DAR التجاآية) العالمة  منح 

 THIERRY JOSEPH(للسيد(ZOUAR

.DUGAST

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

فوفم25) (10 يوم) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت عدد)117050 .

448 P

STE. CHAMAL EMBALLAGE
SARL

تأسيس شركة
في مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  ( 

ذات) شركة  ((0(0 أكتولر) (7

تحمل) التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

 STE. CHAMAL (: التسمية)

.EMBALLAGE SARL

ذت) شركة  (: القافوفية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتماعي):)

بي  وشراء)مواد التغليف.

تجاآة.

آأس املال):)100.000.00)دآهم).

املدة):)99)سنة).

تجزئة) (1 0 (: اإلجتماعي) املقر 

الوفاء) )طريق صفرو فاس.

البطاقة) السيد....) التسيي2:)

.GN6(780(الوطنية

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

بفاس) التجاآية  باملحكمة  القافوني 

فوفم25) (5 بتاآيخ) ((973 آقم) تحت 

0)0))السجل التجاآي آقم)3)6 6.

449 P

 STE. RIFAK

CONSTRUCTION
SARL

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 15 بتاآيخ) املنعقد  اإلستثنائي 

شركة) قرآوا شركاء) (،(0(0 سبتم25)

 STE. RIFAK املسؤولية) محدودة 

آأسمالها) (CONSTRUCTION

ومقرها) دآهم  (300.000.00

اإلجتماعي بفاس حي الراشدية شاآع)

تصفية) على  (6 آقم) دكان  الواجهة 

مأموآ) وإبراء) الشركة  حسابات 

التصفية.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.3005/0(0

450 P

STE. ELYAFOOD
SARL

شركة إليافود

ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

7 ، شاآع لالياقوت الطابق 5، 

الداآالبيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالداآالبيضاء)بتاآيخ)9))يوليو)0)0) 

لشركة) األسا�شي  القافون  وض   تم 

ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات)

التالية):

.ELYAFOOD(التسمية):)إليافود

الهدف اإلجتماعي):

اإلتجاآ في كل منتجات السكاكر) (

والشوكوالتة.

كل) وتوزي   متاجرة،) صناعة،)

والشوكوالتة) السكاكر  منتجات 

مسكرات،)حلوى ملبسة،)مصاصات،)

علكة.

أفواع) كل  وصناعة  إفتاج 

البسكويت واملعسل.

املتاجرة بصفة عامة.

العمليات) كل  ولصفةعامة 

املالية،) الصناعية،) التجاآية،)

بطريقة) املرتبطة  واملنقولة  العقاآية 

من) بأي  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

األهداف املبنية أعاله والتي تمكن من)

تنمية الشركة.

شاآع   ، 7 (: اإلجتماعي) املقر 

لالياقوت الطابق 5، الداآالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاآيخ 

التأسيس.

محدد  الرأسمال   : الرأسمال 

إلى  مقسمة  دآهم   300.000.00 في 

دآهم   100 فئة  من  حصة   3.000

محرآة  جميعها  الواحدة  للحصة 

ومسندة إلى:

السيد زولي2 إلياس 00).1 حصة.

 1.(00 إلياس  حسن  السيد 

حصة.

السيد محمد إلياس 600 حصة.

األآلاح : 5 % لإلحتياط القافوني 

الشركاء سواء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل .

مسي2ين  بصفة  تعيين   : التسيي2 

السيد  محددة  غي2  وملدة  للشركة 

زولي2 إلياس والسيد حسن إلياس.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أكتولر) ((( بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)751111.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

آقم) تحت  بالداآالبيضاء) التجاآي 

. 77173
بيان مختصر

451 P

TIPEL
SARL

شركة تيبل 

ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

39--1  شاآع الفواآات زفقة 1 حي 

املحمدي الداآالبيضاء

السجل التجاآي 87)65

فقل املقر اإلجتماعي للشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

الداآالبيضاء) في  املنعقد  اإلستثنائي 

لشركة) ((0(0 أغسطس) بتاآيخ) ))

تيبل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها)100.000.00)دآهم ما يلي:

إلى) للشركة  اإلجتماعي  املقر  فقل 

لالياقوت) شاآع  (، 7 التالي) العنوان 

الطابق)5،)الداآالبيضاء.

مقر الشركة من) تغيي2 الفصل) )

القافون االسا�شي.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط 

أكتولر) ((( بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)10)751.
بيان مختصر

452 P

YAJABAR
SARL

شركة ياجباآ

ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

61، شاآع لالياقوت زاوية مصطفى 

املعاني الطابق ) آقم )6، 

الداآالبيضاء

السجل التجاآي: 3 87 1

تفويت الحصص اإلجتماعية
املصادقة على القافون األسا�شي

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

سبتم25) ((( بتاآيخ) الداآالبيضاء)

ذات) شركة  ياجباآ  لشركة  ((0(0

آأسمالها) املحدودة  املسؤولية 

100.000.00)دآهم تقرآ ما يلي):
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إجتماعية) حصة  (1.000 تفويت)
منها)500)حصة من طرف السيد عبد)
الجباآ الراجي و500)حصة من طرف)
عبد العزيز الراجي لفائدة السيد عبد)

النبي العثماني.
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
الداآالبيضاء) في  املنعقد  اإلستثنائي 
لشركة) ((0(0 سبتم25) ((( بتاآيخ)
املسؤولية) ذات  شركة  ياجباآ 
 100.000.00 آأسمالها) املحدودة 

دآهم تقرآ ما يلي):
الحصص) تفويت  إقراآ 

اإلجتماعية.
السيد عبد النبي العثماني يصبح)
مسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.
التزام الشركة بتوقي  السيد عبد)

النبي العثماني.
 45،44،43،7،6 الفصول) تغيي2 

و6 )من القافون األسا�شي للشركة.
األسا�شي) القافون  على  املصادقة 

للشركة.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) باملحكمة  الضبط 
أكتولر) (16 بتاآيخ) بالداآالبيضاء)

0)0))تحت آقم)750165.
بيان مختصر

453 P

بماكوم
شاآع الفواآات الطابق الثالث آقم)7)الحي)

املحمدي الداآالبيضاء

GENERALE COM
رشكة محدودية املسؤولية ذات 

شريك وحيد
برأسمال : 100.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : 3 شاآع الفواآات 
الطابق الثالث آقم 7 الحي املحمدي 

الداآالبيضاء
بناءا على الجم  العام اإلستثنائي)
يوليو) ((1 تاآيخ) في  بالداآالبيضاء)

0)0))تم تقرير ما يلي):
 GENERALE(الحل املتوق  للشركة

COM)في)1))يوليو)0)0).
املولى) عبد  راللي  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

آقم))B65088)كمصفي للشركة.

يق  مقر التصفية في الدآالبيضاء)

3)شاآع الفواآات الطابق الثالث آقم)

7)الحي املحمدي الداآالبيضاء.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاآيخ) بالداآالبيضاء) التجاآية 

أغسطس)0)0))تحت آقم) 381 7.

454 P

بماكوم

3)شاآع الفواآات الطابق الثالث آقم)7)الحي)

املحمدي الداآ البيضاء

 HIRE AUTOMOTIVE

GROUP
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

برأسمال 000.000.) دآهم

املقر االجتماعي »  8 زفقةابن مني2 

الرقم 50 معاآيف الداآ البيضاء

على الجم  العام االستثنائي) بناء)

بالداآ البيضاء)بتاآيخ)7)أكتولر)019) 

تم تقرير ما يلي):

بالعنوان) للشركة  فرع  تأسيس 
3)زاوية شاآع العلويين وزفقة) (: التالي)

موحدين محل تجاآي آقم)11)حسان)

الرلاط.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تاآيخ في  البيضاء) للداآ   التجاآية 

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((  

.718031

455 P

بماكوم

3)شاآع الفواآات الطابق الثالث آقم)7)الحي)

املحمدي الداآ البيضاء

DIAL INVEST
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بناء)على عقد عرفي بتاآيخ)8)يناير)

األسا�شي) القافون  وض   تم  ((018

لشركة محدودة املسؤولية التي تتميز)

بالخصائص التالية):

.DIAL INVEST(:(التسمية
زفقة أكادير) (36 (: املقر االجتماعي)

الداآ البيضاء.

إداآية/ استشاآة  (: املوضوع)

استشاآة في التسيي2.

الرأسمال):)80.000)دآهم موزعة)
لكل) دآهم  (100 بـ) حصة  (800 على)
حصة تم تحريرها بكاملها مخصصة)

للشركاء):
السيد ادبيليج طاآق)0)3)حصة.
السيدة أميمة التاقي)160)حصة.
السيد ادبيليج علي)160)حصة.
السيد ادبيليج دينا)160)حصة.

من) سنة وذلك ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل النهائي بالسجل التجاآي.

التسيي2):)سوف تسي2 الشركة من)
الحامل) ادبيليج طاآق  السيد  طرف 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ((7015
:)تلتزم الشركة باإلمضاء) اإلمضاء)
الوحيد للسيد ادبيليج طاآق الحامل)
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ((7015
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسم25.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 7 بتاآيخ) البيضاء) للداآ  التجاآية 

ماآس)018))تحت آقم)659757.
السجل التجاآي آقم):)05 397

456 P

افير للبناء
ش.م.م

EVER CONSTRUCTION SARL
شركة محدودةاملسؤولية

آأسمالها 3.000.000 دآهم
املقر االجتماعي : 0) زفقة محمد 

التازي طنجة
السجل التجاآي آقم 5) 93

هبة حصص اجتماعية
بطنجة) محرآ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
املسجل بنفس) ((0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ)
األمر) ((0(0 أكتولر) (16 بتاآيخ) املدينة 
(،(0(0/50593 عدد) باالستخالص 
(،(00005763(70 9 اإليداع) سجل 
 سجل االستخالص)903  )70100311
وهب السيد عبد السالم ابن عالل)
عالل) ابن  عالء) وهم  أوالده  لفائدة 
ابن) ابن عالل وايالف  محمد اقبال 
اجتماعية حصة  (30.000 عالل،)

 EVER(التي يملكها في الشركة املسماة(
شركة) (CONSTRUCTION SARL
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 
مجزأ) دآهم  (3.000.000 آأسمالها)
سوم) اجتماعية  حصة  (30.000 إلى)
الكائن) الواحدة  دآهم للحصة  (100
زفقة) ((0 بطنجة) االجتماعي  مقرها 
محمد التازي وذلك بحسب)000.)1 
حصة اجتماعية لكل واحد من األول)
اجتماعية) حصة  (6.000 و) والثاني 

للثالثة.
ولقد تم اإليداع القافوني بكتابة)
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
بطنجة بتاآيخ)0))أكتولر)0)0))تحت)

آقم)888 3).
بمثابة مقتطف وليان

املسي2ان
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افير للبناء
ش.م.م

EVER CONSTRUCTION SARL
شركة محدودةاملسؤولية

آأسمالها 3.000.000 دآهم
املقر االجتماعي : 0) زفقة محمد 

التازي طنجة
السجل التجاآي آقم 5) 93

تعيين متصرف جديد
إن الجمعية العامة الغي2 العادية)
 EVER املسماة) الشركة  لشركاء)
شركة) (CONSTRUCTION SARL
آأسمالها) محدودة  املسؤولية  ذات 
مقرها) الكائن  دآهم  (3.000.000
محمد) زفقة  ((0 بطنجة) االجتماعي 
أكتولر) (15 بتاآيخ) املنعقد  التازي 

0)0))قد قرآت):
املحرآة) الهبة  على  املصادقة 
بطنجة) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الذي) ((0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ)
السالم) عبد  السيد  وهب  بمقتضاه 
التي) الحصص  مجموع  عالل  ابن 
أعاله) املسماة  الشركة  في  يملكها 
اجتماعية) حصة  (30.000 وعددها)
دآهم لكل حصة لفائدة) (100 سوم)
أوالد عالء)ابن عالل محمد اقبال ابن)

عالل وايالف ابن عالل.
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انسحاب السيد عبد السالم ابن)
عالل من الشركة باملناسبة.

في) للشركة  جديد  مسي2  إضافة 
السعيدي) رديجة  السيد  شخص 

بوجمعة.
تسي2) الشركة  أصبحت  ولالتالي 
ابن) السالم  عبد  السيد  طرف  من 
بوجمعة) السعيدي  ورديجة  عالل 

كمسي2ين.
القافون) تحيين  لذلك  وفتيجة 

األسا�شي للشركة.
ولقد تم اإليداع القافوني بكتابة)
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
بطنجة بتاآيخ)0))أكتولر)0)0))تحت)

آقم)888 3).
بمثابة مقتطف وليان

املسي2ان

458 P

MIMOUNA BELDI
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) ((0(0 فوفم25) (10 الرلاط بتاآيخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد):
 MIMOUNA BELDI (: التسمية)

.SARL AU
الهدف االجتماعي):)مطعم)-)تقديم)

الوجبات السريعة.
دآهم) (10.000 (: آأسمال الشركة)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة الواحدة):
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
شاآع) زاوية  (5 (: االجتماعي) املقر 
محمد الزآقطوني وشاآع عبد العزيز)

بوطالب الرلاط.
املسي2):)السيدة فوعمة بنعثمان.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
.1 7 01

459 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

BEN DEAL
SARL AU

تأسيس شركة ش.ذ.م.م ش.و
تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و من شريك واحد):

 BEN DEAL (: االجتماعي) اللقب 

.SARL AU

الشريك واملساهم : السيد محمد 

 A4692027 : ط  و  ب  بناني  علي 

1000 سهم.

املسي2 الوحيد : محمد علي بناني.
آأس املال : 100.000 دآهم.

النشاط : 

بي  وتأجي2 املعدات.

فقل وتوزي  البضائ .

جمي  أفواع األشغال والبناء.

املدة : 99 سنة.

هلسنكي  شاآع   18  : العنوان 

الطابق 1 محيط الرلاط.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (10 يوم) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)5  7 1.
للبيان
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TAZI RAH CAR
التعديل

العام) الجم   انعقاد  بمقت�شى 

املسجالن) البي   وعقد  االستثنائي 

قرآ السيد) ((0(0 سبتم25) (8 بتاآيخ)

 TAZI شراف أحمد شريك في شركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (RAH CAR

دآهم) (100.000 آأسمالها) محدودة 

التالي):

 1000 حصص) جمي   تفويت 

شراف) السيد  يمتلكها  التي  حصة 

 TAZI RAHA CAR في شركة) أحمد 

لفائدة السيد فؤاد الرقيق.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

إلى) تماآة  فخيلة  كوتبية  لوة  (35 من)

ماآوى) 9)عماآة) ) عنوان جديد آقم)

عين عتيق تماآة.

أحمد) شراف  السيد  استقالة 

 TAZI RAHA CAR لشركة) كمسي2 

وإعفائه من جمي  مهامه.

تسميةالسيد فؤاد الرقيق كمسي2)

جديد لشركة)TAZI RAHA CAR)ملدة)

غي2 محدودة.

لشركة) األسا�شي  النظام  مالءمة 

م  جمي  التعديالت الجديدة.

تم اإليداع) (: قوة اإليداع والنشر)

القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)
آقم)50)108)في)5)فوفم25)0)0).
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KAIGRAPHIQUE
قراآ تصفية مسبقة

العام) الجم   انعقاد  بمقت�شى 

 (019 سبتم25) االستثنائي بتاآيخ) ))

 KAIGRAPHIQUE(قرآ شركاء)شركة

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
آأسمالها)10.000)دآهم التالي):

وكذلك) لشركة  املسبقة  تصفية 
تشطيب عليها من النشاط التجاآي)

إليه) املشاآ  تاآيخ  من  ابتداء) وذلك 

أعاله.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

في (10(918 آقم) بالرلاط   التجاآية 

5)فوفم25)019).
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مكتب ذ عبد الصادق لخناتي

موثق

)5)شاآع موالي آشيد الطابق الثاني الشقة)5 

أ جيليز

الهاتف)-)الفاكس):)  .3  )05

مراكش

شركة صيدلية كوكب مراكش

ش.ذ.م.م

 ذات الشريك الوحيد

 SOCIETE PHARMACIE

KAWKAB MARRAKECH
SARL AU

مراكش 36 شاآع موالي الحسن 

األول جليز
آأسمالها 900.000 دآهم

تفويت حصص

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

االستاذ عبد الصادق لخناتي موثق)

تم) ((0(0 ماآس) (5 بتاآيخ) بمراكش 

باع السيد) تسجيله بصوآة فظامية،)

أصالة) االدآي�شي  حجوجي  محمود 

القاصر) ابنه  عن  وفيابة  ففسه  عن 

السيد أنس حجوجي االدآي�شي وابنيه)

وجليل) حجوجي  أمين  السيدين 

حجوجي االدآي�شي بمقت�شى وكالتين)

تلقتهما االستاذة ليلى االرضر موثقة)

 (018 سبتم25) (5 بتاآيخ) بمراكش 

مجموع) برومان  فدوى  للسيدة 

الحصص االجتماعية أي)900)حصة)

مراكش) كوكب  صيدلية  شركة  في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

بمراكش) مقرها  الوحيد  الشريك 

جيليز) األول  الحسن  موالي  شاآع 

واملقيدة) دآهم  (900.000 آأسمالها)

املحكمة) لدى  التجاآي  بالسجل 

التجاآية بمراكش تحت آقم)90987.

وعلى إثر التفويت املذكوآ تصبح)

املسي2ة) برومان  فدوى  السيدة 

الوحيدة للشركة ملدة غي2 محدودة.

فتيجة لذلك تم تغيي2 املواد)7)و)15 

من النظام األسا�شي.

إعادة تقنين النظام األسا�شي.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

 (0(0 5)ماآس) املوثق املذكوآ بتاآيخ)

قرآت) تم تسجيله بصوآة فظامية،)

املسي2ة) برومان  فدوى  السيدة 

الوحيدة للشركة إعادة تقنين النظام)

االسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمراكش)

آقم) تحت  ((0(0 يوليو) بتاآيخ) ))

.  71
موجز للنشر

األستاذ عبد الصادق لخناتي

موثق
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SAM IT
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس) تم  قد  ((0(0 أكتولر) (10
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص) تحمل  وحيد  بشريك 

التالية)):
.SAM IT(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القافوفية
الهدف االجتماعي):)

تركيب وصيافة أفظمة االتصاالت.
شبكات الكمبيوتر والهاتف.

معدات) ولي   وتصدير  استي2اد 
االتصاالت واإلآسال.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد سعيد اليعقوبي)33)حصة.
السيد أيوب الخطابي)33)حصة.
السيد عادل الخم�شي) 3)حصة.

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

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
فال) شاآع  ( 8 (: االجتماعي) املقر 

اوالد عمي2 أكدال الرلاط.
عادل) السيدان  (: املسي2ان)

الخم�شي وسعيد اليعقوبي.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7 35
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مكتب األستاذة الزآوقي ابتسام

موثقة
زاوية شاآع الدآفوفي وزفقة محمد قري عماآة)

بلحسين)(فوق مقهى الشان اليزي))الطابق)

الثاني مكتب آقم)5)وجدة

الهاتف):)05.36.68.18.08

الفاكس):)05.36.68.18.09

STE TAFRATA
SARL A ASSOCIE UNIQUE

تفويت حصص اجتماعية
لتفويت) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاآيخ االجتماعية  الحصص 

 8)-10)و)3)فوفم25)0)0))فوت السيد)
الجابري محمد والسيدة عالم حوآية)
 100 حصة اجتماعية بقيمة) (1000
دآهم للحصة الواحدة والتي يملكونها)
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)
واملسماة) الوحيد  الشريك  ذات 
 STE TAFRATA SARL A ASSOCIE
دآهم) (100.000 آأسمالها) (UNIQUE
بوجدة) االجتماعي  مقرها  والكائن 
الحي الصناعي قطعة آقم)38)لفائدة)

السيد وآاوي جمال.
العام) الجم   مداولة  بمقت�شى 
10- بتاآيخ) الغي2 االستثنائي  العادي 
0)0))في ففس اليوم) 3)فوفم25) 8))و)

تقرآ ما يلي):
محمد) الجابري  السيد  استقالة 
املذكوآة) للشركة  القافوني  املمثل 

أعاله من مهامه كمسي2 للشركة.
تعيين السيد وآاوي جمال كمسي2)

وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.
شركة) من  الشركة  إطاآ  تحويل 
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
جديد) أسا�شي  فظام  اعتماد 

للشركة.
 تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجاآية بوجدة تحت)
آقم)583))بتاآيخ)11)فوفم25)0)0).

للخالصة واالشاآة
االستاذة الزآوقي ابتسام
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CINECRITURES FILMS  
SARL AU

آأسمالها : 10.000 دآهم
املقر االجتماعي: 63، شاآع الحسن 

الثاني
حسان الرلاط

السجل التجاآي آقم 96079
آف  آأسمال وفقل املقر االجتماعي 

للشركة
غي2) العامة  الجمعية  قرآت 
املنعقد) الوحيد  للشريك  العادية 

بتاآيخ)9)ف25اير)0)0))ما يلي):

آف  آأسمال الشركة):

 10.000 آف  آأسمال الشركة من)

بإدماج الحساب) (100.000 دآهم إلى)

الجاآي للشريك الوحيد وذلك بخلق)

900)حصة جديدة بقيمة)100)دآهم)

للحصة..

فقل املقر االجتماعي للشركة إلى:)

شقة)   بركان  الصباح  إقامة  (،10

CYM)الرلاط.

بكتابة) القافوني  اإليداع  أفجز 

بالرلاط) التجاآية  للمحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (10 بتاآيخ)

.108395
بمثابة مقتطف وليان

املسي2
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FIDUCIAIRE SIGMAFID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 68  شاآع موالي 

علي الشريف الشقة آقم 3 تماآة

العادي غي2  العام  الجم    قرآ 

املنعقد بتاآيخ) 1)سبتم25)0)0) :

قبول بي )500)حصة من السيدة)

زاير توآية لفائدة السيد اشقف عبد)

املجيد.

قبول استقالة السيدة زاير توآية)

املجيد) عبد  اشقف  السيد  وتعيين 

مسي2 وحيد للشركة.

للشركة) القافوني  الشكل  تغيي2 

من))شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

والشريك الوحيد.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0(0 فوفم25) (3 التجاآية بالرلاط في)

تحت آقم)108161.
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ZIRIMA EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : عماآة 139 املسي2ة 

1 تماآة

تصفية سابقة ألوانها

 19 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

انعقد الجم  العام) ((0(0 أغسطس)

غي2 عادي وقرآوا ما يلي):

سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.

 139 تحديد مقر التصفية عماآة)

املسي2ة)1)تماآة.

نعيمة) فوزيري  السيدة  تعيين 

مسؤولة عن التصفية.

تم اإليداع القافوني للشركة لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرلاط في)8)أكتولر)0)0))تحت آقم)

.107 95
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NEJD 3D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 6) شاآع عمر 

ابن الخطاب الشقة آقم 8 أكدال 

الرلاط

تصفية سابقة ألوانها

 (( بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

انعقد الجم  العام) ((0(0 أغسطس)

غي2 عادي وقرآوا ما يلي):

سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.

شاآع   (6 التصفية) مقر  تحديد 

 8 آقم  الشقة  الخطاب  ابن  عمر 

أكدال الرلاط.

تعيين السيد أيت حمو عبد هللا)

السعدية مسؤولة عن التصفية.

تم اإليداع القافوني للشركة لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرلاط في)8)أكتولر)0)0))تحت آقم)

.10751 
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شركة برج بويلدينغ
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بموجب شروط عقد راص بتاآيخ)

15)سبتم25)0)0))في الداآ البيضاء)تم)

بويلدينغ شركة) برج  تـأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

االسم):)شركة برج بويلدينغ شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

مرس) شاآع  ((6 (: الرئي�شي) املقر 

الداآ) (3 السلطان الطابق األول آقم)

البيضاء.

الغرض) (: االجتماعي) الهدف 

غي2) أو  مباشر  بشكل  الشركة  من 

مباشر في املغرب وفي جمي  البلدان)

لنفسها أو لحساب طرف آرر) سواء)

العمليات التالية التي تكون صريحة)

وغي2 مقيدة.

الت2ويج العقاآي.

تأجي2) بي ،) شراء،) هدم،) إنشاء،)

جمي  العقاآات املخصصة لإلسكان،)

التجاآة،)السياحة أو أي استخدمات)

مهنية أررى.

املشاآكة بأي وسيلة في أي شركة)

قد) والتي  إنشاؤها  أو  إنشاؤها  تم 

املؤس�شي،) بالغرض  مرتبطة  تكون 

مشاآكات) إنشاء) ال سيما من رالل 

ومساهمات واشت2كات جديدة.

أو) العاآية  األآا�شي  ولي   شراء)

املبنية.

مواد) جمي   وتأجي2  ولي   شراء)

البناء.

شراء)ولي  املواد.

االستحواذ على أي حق امتياز أو)

عمل تجاآي والتصرف فيه وتشغيله.

والكافيت2يا) املطاعم  تشغيل 

وصاالت ابيس كريم.

براءات) ومنح  وحيازة  إنشاء)

العالمات) أو  الت2اريص  أو  االرت2اع 

التجاآية.

أعمال البناء)لجمي  الحرف.

األنشطة) جمي   عام  وبشكل 

والصناعية) التجاآية  والعمليات 

واملالية واملنقولة والعقاآية املرتبطة)

بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء)

املذكوآة أعاله أو التي من املرجح أن)

تعزز اإلفجاز والتنمية.

 100.000 آأس املال):)ثابت بمبلغ)

100)حسهم بقيمة) دآهم مقسم إلى)

كما) موزعة  لكل سهم  دآهم  (1000

يلي):

السيد آشيد الشويطي من املبلغ)

النقدي)50.000)دآهم.

من) العسو�شي  سهيلة  السيدة 

املبلغ النقدي)50.000)دآهم.

املجموع)100.000)دآهم.

يتم تعيين السيد آشيد) (: اإلداآة)

اشويطي و السيدة سهيلة العسو�شي)

مديرين مشاآكين للشركة لفت2ة غي2)

محدودة.

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 

آشيد) للسيد  املشت2ك  بالتوقي  

الشويطي والسيدة سهيلة العسو�شي.

99)سنة من يوم تشكيلها) (: املدة)

النهائي.

املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 

 9 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

القافوني) آقم اإليداع  ((0(0 فوفم25)

آقم) التجاآي  السجل  (75306 

. 78817
للخالصة والبيان
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SANI SBO شركة
SARL AU

محدودة املسؤولية ذات الشريك 

الوحيد

ديوآ الشعبي باب فاس آقم 10 

القنيطرة

تأسيس شركة
في) امل25م  العرفي  العقد  بمقت�شى 

القنيطرة بتاآيخ)30)يوفيو)0)0))وض )

محدودة) لشركة  األسا�شي  القافون 

املسؤولية تحمل املواصفات التالية):

تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)

محدودة)  SANI SBO SARL AU

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الشعبي) ديوآ   : االجتماعي  املقر 

باب فاس آقم)10)القنيطرة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

تحدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 10.000 مبلغ) في  الشركة  آأسمال 

100)حصة من) دآهم فهو مكون من)

فئة)100)دآهم.

عبد) كنز  السيد  عين  (: التسيي2)

هللا الحامل للبطاقة الوطنية آقم ج)
آقم) ((3 بالزفقة) الساكن  ( 956(5

170)افكا القنيطرة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القافوني 

 15 بتاآيخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)56677.
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ASWAK AL WASSIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مكتب آقم   مكرآ الطابق الثاني 

الوحدة 5 شاآع فلسطين مراكش

بناء)على قراآ الجم  العام املنعقد)

 (018 أكتولر) (15 بتاآيخ) بمراكش 

 ASWAK AL WASSIM لشركة)
شركة ذات املسؤولية املحدودة قرآ)

الجم  العام للشركاء)ما يلي):

تفويت)(500)حصة))من الحصص)

التي يملكها كل من السيد صداقت)

زماني) والسيد  حصة)) ( 00) احمد)

إلى الشريك) حصة)) (100) اسماعيل)

 500) حسن) توفيق  السيد  الجديد 

التقسيم) يصبح  ولالتالي  حصة))

الجديد للحصص التي تكون آاسمال)

السيد) دآهم)) (100.000) الشركة)

صداقت احمد)(500)حصة))والسيد)

توفيق حسن)(500)حصة).

احمد) صداقت  السيد  استقالة 

وتعيين) للشركة  كمسي2  منصبه  من 

وحيدا) مسي2ا  حسن  توفيق  السيد 

لهذه الشركة لفت2ة غي2 محدودة.

تعديل القافون األسا�شي للشركة.
قد تم اإليداع القافوني باملحكمة)
أكتولر) (31 التجاآية بمراكش بتاآيخ)
018))تحت آقم التسلسلي بالسجل)

التجاآي)7899.
املسي2

472 P

AZUR SYSTEMS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدآ آأسمالها بـ 500.000 دآهم

املقر االجتماعي : 17 زفقة بهت آقم 3 
أكدال الرلاط

في مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
))أكتولر) 0)0))ومسجل في) 9)ماآس)

0)0))قرآ شركاء)الشركة ما يلي):
وذلك) للشركة  املسبق  الفسخ 

بسبب توقيف نشاط الشركة.
تعيين كل من السيد وليد العلوي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  املراني 
والسيد) (A639(81 آقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  القادآي  هشام 
 A639((0 آقم) الوطنية  التعريف 

كمصفيان للشركة.
تعيين املكان لتصفية الشركة.

بهت  زفقة   17 (: االجتماعي) املقر 
آقم 3 أكدال الرلاط.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 108073 تحت) ((018 أكتولر) ((7 في)

(السجل التجاآي آقم)81351).
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 ASSURANCE ET
 REASSURANCE

 BENWAHOUD ET
ASSOCIES

شركة ذات مسؤولية محدودة
آأسمالها : 500.000 دآهم

املقر االجتماعي : 5 زفقة موليي2 الداآ 
البيضاء

آقم السجل التجاآي : 61515
الجمعية) قراآات  ملحضر  وفقا 
العامة غي2 العادية بتاآيخ)10)سبتم25)

0)0))تقرآ ما يلي):
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معاينة بي  أسهم آأسمال الشركة.
للشركة) القافوني  الشكل  تغيي2 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة.
تغيي2ات التبعية النظام األسا�شي.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
تحت) ((0(0 أكتولر) ((3 في) البيضاء)

آقم) 8 751.
من اجل املستخرج واالشاآة

الجمعية العامة
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

HOLZINE TRAV
SARL AU

تأسيس شركة ش.ذ.م.م ش.و
تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و):
 HOLZINE (: االجتماعي) اللقب 

.TRAV SARL AU
الشريك واملساهم : السيد ياسين 
 A687018 : 1000 ط  و  ب  الزين 

سهم.
املسي2 الوحيد : ياسين الزين.
آأس املال : 100.000 دآهم.

النشاط : 
أشغال مختلفة.

أشغال الصرف الصحي.
املدة : 99 سنة.

العنوان : 18 شاآع عمر الخطاب 
الطابق ) أكدال الرلاط.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوفم25) (11 يوم) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)7)75 1.
للبيان
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STE AFFANE METALLIQUES
SARL AU

تأسيس شركة
تم بتاآيخ) ))سبتم25)0)0))وض )
قافون منظم لشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):

 AFFANE (: التسمية)
.METALLIQUES SARL AU

الهدف):)
بواسطة) لحام  وآشة  تشغيل 

عمليات تلقائية أوكهرلائية.
تاجر.

دواآ أوالد وكاد) (: املقر االجتماعي)
قلعة) الشعيبية  العطاوية  جماعة 

السراغنة.
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

 ))سبتم25)0)0).
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
دآهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)دآهم موزع كابتي):
 1000 عفان) املصطفى  السيد 

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

31)ديسم25.
السيد) طرف  من  تسي2  (: اإلداآة)

املصطفى عفان.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (1 يوم) السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
أكتولر)0)0))تحت آقم)68)/0)0).

آقم السجل التجاآي)1)) .
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ايسلور تكنولوجي أي سيرفيس
شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها 100.000 دآهم

مقرها : املنطقة الصناعية كزينا 
لوط آقم 379 طريق الرلاط طنجة

RC 69075
الوحيد) الشريك  قراآ  بموجب 
الشريك) ((0(0 سبتم25) ((5 بتاآيخ)

الوحيد قرآ ما يلي):
فقل املقر االجتماعي من املنطقة 
الصناعية كزينا لوط آقم 379 طريق 
الرلاط طنجة إلى سافتا كالآا 16 زفقة 

الكيندي طنجة.
القافون  من  الراب   البند  تغيي2 

األسا�شي الذي سيصبح كما يلي :
البند الراب  املقر االجتماعي : املقر 
 16 االجتماعي أصبح في سافتا كالآا 
للمقر  ويمكن  الكيندي طنجة  زفقة 
قراآ  حسب  يتغي2  أن  االجتماعي 

الشريك الوحيد.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 التجاآية بطنجة تحت الرقم)35033)

بتاآيخ)3))أكتولر)0)0).
االعالن والنشر
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 ENTREPRISE AMRAOUI

TRAVAUX DIVERS
 SARL

RC 1365

تصفية الشركة
 31 بتاآيخ) العام  للجم   طبقا 

ديسم25)019))لقد تم تقرير ما يلي):

 STE املسماة) الشركة  تصفية 

ENTREPRISE  AMRAOUI  TRAVAUX 
DIVERS)الكائن مقرها بقطاع)8)آقم)

8 11)حي السالم سال.

لقد تم اإليداع القافوني باملحكمة)

فوفم25) ((0 بتاآيخ) بسال  االبتدائية 

0)0))تحت آقم اإليداع)35308.
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لوسينيور دو منويزيي
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدآ آأسمالها 100.000 دآهم

تأسيس شركة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  ((0(0 أغسطس) ((7

شركة ذات مسؤولية محدودة يقدآ)
آأسمالها بـ)10.000)دآهم.

دو) لوسينيوآ  شركة  (: التسمية)

منويزيي.

الهدف):)الفالحة.

املقر االجتماعي):)15)ملتقى املغرب)

حسان) (1 5 متجر) وكوفكو  العربي 

الرلاط.

املدة):)الشركة)99)سنة ابتداء)من)

يوم التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

الرأسمال االجتماعي في)10.000)دآهم)

اجتماعية) حصة  (100 إلى) مقسم 

بمقداآ)100)دآهم لكل حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)
زهي2 الخلطي كمسي2 للشركة ملدة غي2)

محددة.
توزي  األآلاح):)من األآلاح الصافية)
تؤرذ)%5)لتكوين االحتياط القافوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية بالرلاط تحت آقم)65 108 

بتاآيخ)11)فوفم25)0)0).
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FOOD-DELICE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في) مؤآخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
قد) ((0(0 أكتولر) ((1 بتاآيخ) تماآة 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):
 FOOD-DELICE (: التسمية)

.SARL AU
(- مطعم) (: االجتماعي) الهدف 

سناك.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دآهم للحصة الواحدة):
آابحة بلمقدم)1000)حصة.

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

السجل التجاآي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) السنة  كل  من  ديسم25  (31 إلى)
تاآيخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
566)عماآة) :)إقامة الصباح) املقر)
املنصوآ) يعقوب  حي  ((36 دمنات)

الرلاط.
تسي2 الشركة من طرف) (: املسي2)
غي2) ملدة  بلمقدم  آابحة  السيدة 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)
بتاآيخ)10)فوفم25)0)0))آقم التقييد)

بالسجل التجاآي)33 7 1.
480 P
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L’ETA

 N°  8 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.((.00 & 05.37.87.81

IMTIAZ - TRANSFERT شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : زاوية شاآع محمد 

الديوآي وزفقة غافدي ومباآك 

الدكالي إقامة آومافا ماآينا عماآة س 

الطابق األآ�شي آقم )1 القنيطرة

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.ذ.م.م) (IMTIAZ - TRANSFERT

تأسيس) تقرآ  الوحيد  الشريك  ذات 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القافوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 IMTIAZ - (: التسمية)

.TRANSFERT

املوضوع الرئي�شي):)وكالة تحصيل)

فواتي2 الزلناء.

شاآع  زاوية   : االجتماعي) املقر 

غافدي  وزفقة  الديوآي  محمد 

ماآينا  آومافا  إقامة  الدكالي  ومباآك 

 1( آقم  األآ�شي  الطابق  س  عماآة 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)دآهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

الشقي2ي ياسر،)زاوية أحمد أمين)

 8 الشقة) (1 آقم) املنصوآ  ويعقوب 

القنيطرة):)1000)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

ياسر) الشقي2ي  السيد  (: اإلداآة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.EE-(337(1(آقم

 وقد تم اإليداع القافوني لقوافين

 الشركة باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (3 بتاآيخ)

 0/79880)0))بملف السجل التجاآي

آقم)56955.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L’ETA

 N°  8 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.((.00 & 05.37.87.81

NUVERT شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : 6) زاوية زفقة 

محمد شوقي وزفقة محمد غرفيط 

مدرل أ الليمون 7) مكتب آقم 10 

القنيطرة

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

تأسيس) تقرآ  ش.ذ.م.م  (NUVERT

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القافوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

.NUVERT(:(التسمية

األسمدة) بي   (: الرئي�شي) املوضوع 

بالتقسيط) البذوآ  بي   (- الفالحية)

واالستي2اد والتصدير.

زفقة  زاوية   (6 (: االجتماعي) املقر 

غرفيط  محمد  وزفقة  شوقي  محمد 

مدرل أ الليمون 7) مكتب آقم 10 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)دآهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

شكيب) ( 1 أسماء،) املرابط 

(: يناير) (11 إقامة) (11 أآسالن الشقة)

600)حصة.

اليسرى) تجزئة  إقبال،) املجالس 
(: القنيطرة) طريق  (18 فيال) والزآقاء)

00))حصة.
تجزئة) الدين،) سعد  العمراني 
طريق) (18 فيال) والزآقاء) اليسرى 

القنيطرة):)00))حصة.
املجموع):)1000)حصة.

الحاملة) أسماء) املرابط  (: اإلداآة)
LA- آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.17837
 وقد تم اإليداع القافوني لقوافين
 الشركة باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة
آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) بتاآيخ) )
 )0/7991)0))بملف السجل التجاآي

آقم)3)570.
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L’ETA
 N°  8 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR
TEL : 06.61.((.00 & 05.37.87.81

 ESSADY GHARB - شركة
TRANS

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : دواآ الكدادآة 
سيدي الكامل مشرع بلقصي2ي

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 
 ESSADY GHARB - TRANS
ذات) تأسيس شركة  تقرآ  ش.ذ.م.م 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاتها هي كالتالي):
شركة) (: الشكل القافوني للشركة)
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
 ESSADY GHARB - (: التسمية)

.TRANS
املوضوع الرئي�شي):)فقل املوظفين.

الكدادآة  دواآ   : االجتماعي) املقر 
سيدي الكامل مشرع بلقصي2ي.

املدة):)99)سنة.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 
دآهم) (10.000 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)100)حصة اجتماعية من)

فئة)100)دآهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

النقاقشة) دواآ  ياسين،) السعدي 

 100 (: بلقصي2ي) الصفصاف مشرع 

حصة.

املجموع):)100)حصة.

ياسين) السعدي  السيد  (: اإلداآة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN1(8196(آقم

 وقد تم اإليداع القافوني لقوافين

بمشرع) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 (0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ) بلقصي2ي 

تحت آقم) ))/0)0))بملف السجل)

التجاآي آقم)07 .

483 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L’ETA

 N°  8 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.((.00 & 05.37.87.81

 PARASISMIQUE شركة

CONTROLE

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : زاوية 115 زفقة 

معموآة و 55 زفقة محمد العمراوي 

مكتب آقم 13 القنيطرة

إبتالع) (- إدماج) عقد  بمقت�شى 

 PARASISMIQUE من طرف شركة)

ش.و) ذات  ش.ذ.م.م  (CONTROLE

ش.ذ.م.م.) (SESCONTROLE لشركة)

ألجل ابتالع هذه األري2ة) ذات ش.و.)

 (0(0 سبتم25) (10 بتاآيخ) واملنعقد 

تقرآ ما يلي):

PARASISMIQUE(إدماج بين شركة 

ش.و) ذات  ش.ذ.م.م  (CONTROLE

لدى) التجاآي  بالسجل  واملسجلة 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بملف)

عدد)8557))الكائنة بالقنيطرة زاوية)

55)زفقة محمد) 115)زفقة معموآة و)

العمراوي مكتب آقم)13 .
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شركة) ابتالع  طريق  عن 

ذات) ش.ذ.م.م  (SESCONTROLE

بالعنوان) الكائنة  الوحيد  الشريك 

التجاآي) بالسجل  واملسجلة  ففسه 

بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

بملف عدد)1)311.

لهذا) القافوني  اإليداع  تم  وقد 

 املحضر باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) (13 بتاآيخ)

  0/7961)0))بملف السجل التجاآي

آقم)8553).
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L’ETA

 N°  8 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.((.00 & 05.37.87.81

SESCONTROLE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : زاوية 115 زفقة 

معموآة و 55 زفقة محمد العمراوي 

مكتب آقم 13 القنيطرة

إبتالع) (- إدماج) عقد  بمقت�شى 

ش.ذ.م.م) (SESCONTROLE لشركة)

شركة) طرف  من  ش.و  ذات 

 PARASISMIQUE CONTROLE

ش.ذ.م.م ذات ش.و واملنعقد بتاآيخ)

10)سبتم25)0)0))تقرآ ما يلي):

PARASISMIQUE(إدماج بين شركة 

ش.و) ذات  ش.ذ.م.م  (CONTROLE

لدى) التجاآي  بالسجل  واملسجلة 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بملف)

عدد)8557))الكائنة بالقنيطرة زاوية)

55)زفقة محمد) 115)زفقة معموآة و)

العمراوي مكتب آقم)13 .

 وشركة)SESCONTROLE)ش.ذ.م.م

الكائنة) الوحيد  الشريك  ذات 

بالسجل) واملسجلة  ففسه  بالعنوان 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاآي 

عن) (.311(1 بالقنيطرة بملف عدد)

طريق ابتالع هذه االري2ة.

لهذا) القافوني  اإليداع  تم  وقد 

 املحضر باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) (13 بتاآيخ)
 0/79613)0))بملف السجل التجاآي

آقم)1)311.
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ECO BRONZE شركة
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : آقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرلاط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) (ECO BRONZE شركة)

محدودة املسؤولية بتاآيخ)16)أكتولر)

0)0))ذات امليزات التالية):

بي  وشراء)لوازم الديكوآ الدارلي)

ومواد األفواآ واألضواء.
من) مكون  الشركة  آأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

السيد طاآق غافم)1000)حصة.

الشركة مسي2ة من طرف السيد)

طاآق غافم.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في السجل)

التجاآي.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

فوفم25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)87)7 1.
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BAHAMAS CAR
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

7))يوليو)0)0))قرآ الشريك الوحيد)

في الشركة ما يلي):

السيدة) القديمة  املسي2ة  إقالة 

العسري آشيدة.

إبراء)ذمة املسي2ة.

للشركة) جديد  مسي2  تسمية 

السيد رالد الهاللي.

األسا�شي) القافون  في  تعديالت 

للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

 املحضر لدى املحكمة التجاآية بالرلاط

آقم) تحت  ((0(0 سبتم25) ((8 بتاآيخ)

.107176
مقتطف وليان
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BFH
SARL AU

املقر االجتماعي : مجموعة 10 املتجر 

3E إقامة الصباح ح ي م الرلاط

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((019 فوفم25) ((8 بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)النقل السياحي.

 10 مجموعة   : االجتماعي) املقر 

م  ي  ح  الصباح  إقامة   3E املتجر 

الرلاط.

بما  املال  آأس  : حدد  املال  آأس 

قدآه 100.000 دآهم.

التسيي2 : تداآ الشركة من طرف 

السيد اكرام عبد الحفيظ.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

بالرلاط  التجاآية  باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ 9) فوفم25 019).

السجل التجاآي آقم 1697 1.
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أفونير أي كونفور
بتاآيخ) )أغسطس)0)0))تم عقد)

جم  عام لشركة أفوفي2 أي كوففوآ)

آأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

 1000 إلى) مقسمة  دآهم  (100.000

مقرها) العقاآي  النشاط  ذي  حصة 

أكدال) (10 شقة) زيز  واد  زفقة  ((7

الرلاط لتداول):

الوضعية املالية للشركة.

تعيين مسي2ين جدد للشركة.

مسي2ين) بتعيين  الشركاء) قام  ثم 

للتجديد) قابلتين  سنتين  ملدة  جدد 

بشروط) محدودة  ولصالحيات 

الجم ) محضر  في  عليها  منصوص 

العام.

 السيدة الناصري لالبهيجة الحاملة

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A1(5816

الحامل ابراهيم  الحيحي   السيد 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A176818

وقد تم اإليداع القافوني بالسجل)

التجاآي باملحكمة التجاآية بالرلاط)

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.5311
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HEXCEL COMPOSITES

SARL AU

س ت الداآ البيضاء آقم 1.061 3

الزيادة في آأسمال الشركة
تعديل املوافق للقافون األسا�شي 

للشركة
بموجب محضر)16)أكتولر)0)0) 

بالشركة ذات) الوحيد  الشريك  قرآ 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

 HEXCEL COMPOSITES الوحيد)

SARL AU آأسمالها 300.000 دآهم 

البيضاء  بالداآ  االجتماعي  ومقرها 

باآك  ميد  الحرة  املنطقة  فواصر 

تجزئة 90 و 93 تقرآ ما يلي :

الزيادة في آأسمال الشركة لرفعه)

إلى)19.505.000)يوآو فقدا.

تعديل القافون األسا�شي للشركة)

بالتوافق.

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)في)5)فوفم25)0)0))تحت آقم)

.75(965
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 ARTELIA EAU &

 INFRASTRUCTURES

MAROC

فرع شركة أجنبية

س ت الرلاط آقم 9.113)1

تغيي2 اسم الفرع
 (0(0 يوفيو) (9 محضر) بموجب 

الفرنسية) الشركة  آئيس  قرآ 

فرع ذات  (ARTELIA SAS 

 ARTELIA EAU &  

 INFRASTRUCTURES MAROC

زفقة آوماآا بيناد) (15 الكائن مقره بـ)

سوي�شي الرلاط قرآ ما يلي):

 ARTELIA إلى) الفرع  اسم  تغيي2 

MAROC SUCCURSALE

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)في) )فوفم25)0)0))تحت آقم)

.108( 0
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 NSK STEERING SYSTEMS

MOROCCO

SARL AU

س ت طنجة آقم 97.039 

   استمراآ الشركة آغم الخسائر
في) املؤآخ  للمحضر  وفقا 

الشريك) قرآ  (،(019 9))سبتم25)

 NSK STEERING للشركة) الوحيد 

 SYSTEMS MOROCCO SARL

AU،)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مقرها) والكائن  وحيد،) شريك  ذات 

بطنجة) الحرة  منطقة  االجتماعي 

آغم) الشركة  استمراآ  (،79 تجزئة)

رساآة) /3)من آاسمالها.

تم افجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بطنجة) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) في) )

.(35.(8 
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BATI 4

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

عرفي) عقد  بموجب  تأسيسها  تم 

مودع) (،(0(0 أكتولر) (( في) مؤآخ 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

(،(0(0 فوفم25) (5 في) بالداآ البيضاء)

تحت آقم))89)75.

.BATI (:(التسمية

(- فيت) ياسين  السيد  (: الشركاء)

ولنعيسا)%50.

السيد زكريا برادي)%50.

دآهم،) (10.000 (: فقدية) تقدمة 

مقدمة بالكامل.

دآهم) (10.000 (: آاسمال الشركة)

مقسم إلى)100)حصة،)بقيمة اسمية)

دآهم للحصة الواحدة،) (100 قدآها)

مقسمة كالتالي):

 50 ولنعيسا) (- السيد ياسين فيت)

حصة.

السيد زكريا برادي)50)حصة.

 1( الداآ البيضاء،) (: مقر الشركة)

األول،) طابق  بوجمعا،) ص25ي  زفقة 

الشقة)6.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاآي.

املتعلقة) األعمال  كل  (: الغرض)

سكنية،) وغي2  سكنية  منشآت  ببناء)

التعديالت) الك25ى،) املنشئات  هدم،)

والتجديدات الدارلية والخاآجية.

تعيين) تم  (: املسي2ة) اإلداآة 

كمسي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة)

السيد ياسين فيت)-)اولنعيسا والسيد)

زكريا برادي،)بتوقي  مشت2ك.

الشركة) تقييد  تم  (: التقييد)

في) بالسجل التجاآي بالداآ البيضاء)

وتقييدها بالسجل) (،(0(0 فوفم25) (5

التحليلي تحت آقم)78.773 .
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B(&(Ass(experts(comptables(SARL

CONSEIL AUDIT 

ET EXPERTISE COMPTABLE

MEDICAL GROUP AFILAL
MGA

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك وحيد

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

0)0)،)قد تم) 5)أكتولر) بالرلاط يوم)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

لشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):

 MEDICAL GROUP (: التسمية)

AFILAL MGA)ش م م.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مقسمة على)1000)حصة بثمن)100 

كلها) تكتتب  الواحدة  للحصة  دآهم 

وتحرآ كليا عند االكتتاب.

املقر االجتماعي):))6)شاآع املغرب)

العربي مكتب آقم))،)الرلاط.

املشاآكة) (: االجتماعي) الهدف 

التجاآية،) الشركات  آأسمال  في 

املدفية) الطبية،) الصناعية،)

األسهم) طريق شراء) عن  والخدمات 

أو الحصص وعن طريق رلق شركات)

جديدة.

تسيي2 وتمويل جمي  العمليات أو)

األنشطة ذات الصلة بشكل مباشر)

أو غي2 مباشر باألشياء)املذكوآة أعاله.

التجاآة وجمي  املعامالت املتعلقة)

بأي عنصر يرتبط بشكل مباشر أو غي2)

مباشر بغرض الشركة ومن املرجح أن)

يؤدي إلى زيادة وتطوير الشركة.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

التجاآية والصناعية والطبية وشبه)

الطبية والسياحية واملالية والحرفية)

والعقاآية) واملنقولة  والزآاعية 

مباشر) بشكل  املرتبطة  والخدمية 

أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو بأي)

أررى مماثلة أو ذات صلة أو) اشياء)

يحتمل أن تفعل ذلك تسهيل امتداده)

أو تطويره.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

تتضمن السنة) بشكل استثنائي،)

منذ) املنق�شي  الوقت  األولى  املالية 

تسجيل الشركة في السجل التجاآي)

حتى)31)ديسم25)0)0).

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

حسن أفيالل العلمي إدآي�شي القاطن)

زفقة أوالد مباآك شاآع) (5( بالرلاط،)

بي2 قاسم السوي�شي والحامل لبطاقة)

.G 5905(التعريف الوطنية آقم

(: التجاآي) السجل  في  االفدآاج 

سجلت الشركة في املحكمة التجاآية)

يوم) (108358 آقم) تحت  بالرلاط 

10)فوفم25)0)0).
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MOUNEZ

تعيين مسي2 للشركة

بقراآ مؤآخ في)8))سبتم25)0)0)،)

شريك) ذات  م  م  ش  موفيز  لشركة 

دآهم) (5.000.000 آأسمالها) وحيد،)

زفقة) بالرلاط،) االجتماعي  مقرها 

موالي ادآيس حسان عماآة)6)شقة)  

واملسجلة بالسجل التجاآي بالرلاط،)

استقالة) قبلت  (،8 .1(7 آقم) تحت 

منصب) من  فزهة  بنبوزيد  السيدة 

الكاملة) ال25اءة  لها  وأعطيت  مسي2 

على تسيي2ها للشركة فعينت السيد)

الوحيد،) الشريك  محمد،) العالم 

ففسه مسي2 للشركة بدال من املسي2ة)

املستقيلة،)ملدة غي2 محدودة.

بكتابة) القافوني  االيداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  املحكمة  ضبط 

آقم) تحت  (،(0(0 11)فوفم25) يوم)

.108 17
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HARBOULE ABDELHAK
 CABINET DE TRAVAUX DE

COMPTABILITE
RUE DE RABAT TAZA 16

TEL : 0535(81916

 PROMOTEUSE DANS L’ART
 DE LA PEINTURE

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد.

آاسمالها االجتماعي : 60.000 دآهم.
املقر االجتماعي : بدواآ كوان وادي 

امليل تازة
املؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 
0)0)،)قرآ مسي2) )))سبتم25) بتاآيخ)
 PROMOTEUSE DANS شركة)
شركة) (L’ART DE LA PEINTURE
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد ما يلي):
املذكوآة) الشركة  تصفية  قفل 

أعاله.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القافوني)
بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 517 عدد) (،(0(0 فوفم25) (11 يوم)

سجل تجاآي آقم)637 .
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EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES
CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES
 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

NOBLE REST شركة
ش م م

آأسمال : 90.000 دآهم
املقر االجتماعي : إقامة شامة مكتب 

آقم  ) الطابق 3 قسو مداح تازة
 30 بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 
من) (( للفصل) وفقا  ((019 سبتم25)
القافون االسا�شي للشركة قرآ شركاء)
 FADILA NEGOCE SARL شركة)
 FADILA من) الشركة  تسمية  تغيي2 

.NOBLE REST(إلى(NEGOCE
نشاطي) حذف  الشركاء) قرآ  كما 
االشغال املختلفة واستغالل مطعم)
اطعام) (: التالية) األنشطة  واضافة 

جماعي،)معامالت،)تنظيف.

وقد عين السيدان بنكمرة يوسف)

ولنكمرة عبد املجيد مسي2ان للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يناير) ((( بتاآيخ) (37 تحت إيداع آقم)

.(0(0
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MSTRANS
SARL AU

آاسمال الشركة : 10.000 دآهم
آقم السجل التجاآي : 8791)

حل شركة
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) (،(019 ديسم25) (1( في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

(، كمصفي) الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم وعنوان)

بن) تجزئة  ((71 (: االجتماعي) مقرها 

سلهى وجدة.

فتيجة عدم تحقيق الهدف.

املختاآ) املحمودي  السيد  وعين 
1)آقم) 1)زفقة آقم) عوافه حي النهضة)

05)وجدة كمصفي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ديسم25) بتاآيخ) 1) بوجدة  التجاآية 

019)،)تحت آقم)3898.
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IMPRIMEO
تاسيس شركة

 30 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القافون) وض   تم  (،(019 ديسم25)

التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد تحمل الخصائص)

التالية):

.IMPRIMEO(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة لشريك وحيد.

اللوازم) بي   شراء) (: الهدف)

املدآسية.

ومعدات) القرطاسية  ولي   شراء)

املكاتب.

الكمبيوتر) أجهزة  ولي   شراء)
وملحقاتها.

أعمال االستنساخ والتصوير.
أعمال الطباعة وإفتاج الطواب .

صناعية أو  تجاآية  معاملة   أي 
)أو مالية أو منقولة أو عقاآية من شأنها)

زيادة تطوير الغرض من الشركة.
وبشكل أعم،)جمي  العمليات من)
تتعلق) والتي قد  كافت  مهما  فوع  أي 
بال�شيء) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
املذكوآة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة.
الطالب) أوالد  (: االجتماعي) املقر 
آقم))))زفقة أص)8)عين الشق الداآ)

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

يوم تأسيسها.
دآهم) (50.000 (: آأسمال الشركة)
100)دآهم) 500)حصة ب) مكون من)

للحصة جلها للشريك الوحيد.
حصة للسيدة بشي2 محمد) (500

أمال.
 %5 نسبة) اقتطاع  يتم  (: األآلاح)
من األآلاح لإلحتياط القافوني والباقي)

حسب تقرير الشريك الوحيد.
التسيي2):)تسيي2الشركة من طرف)

السيدة بشي2 محمد أمال.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.
لقد تم اإليداع القافوني باملحكمة)
يناير) (9 يوم) التجاآية بالداآ البيضاء)
0)0)،)تحت آقم)18 6)7،)السجل)

التجاآي)631)5 .
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ALNOURS MILLS
آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي )1 زفقة ص25ي 
بوجمعة الطابق 1 الشقة آقم 6 

الداآ البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وض ) تم  (،(0(0 أغسطس) (( 
التأسي�شي لشركة محدودة) القافون 

املسؤولية تحمل الخصائص):

.ALNOURS MILLS(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

في كل) الشركة  غرض  (: املوضوع)

من املغرب والخاآج.

من) مختلفة  أفواع  ولي   شراء)

الحبوب التي تحتوي على حبوب أو)

مطاحن.

الحبوب) وتوزي   وتخزين  تجاآة 

واألعالف واملنتجات الغذائية.
والبذوآ) الحبوب  تسويق 

والفواكه) ومشتقاتها  والبقوليات 

والتوابل) املجففة  والخضروات 

واألعشاب والزيوت العطرية.

تشغيل املطاعن بأي وسيلة.

أو) التجاآية  املعامالت  جمي  

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

هدف) تطوير  شأنها  من  العقاآية 

الشركة.

وبشكل عام،)جمي  العمليات من)

أي فوع كافت والتي قد تتعلق بشكل)

مباشر أو غي2 مباشر بالهدف املذكوآ)

أعاله أو التي قد تعزز تطوآ الشركة.
زفقة ص25ي) (1( (: املقر االجتماعي)

بوجمعة الطابق)1)الشقة آقم)6)الداآ)

البيضاء.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

يوم تأسيسها.
 100.000 (: الشركة) آأسمال 

حصة من) (1000 دآهم مقسم على)

دآهم للحصة موزعة على) (100 فئة)

الشكل التالي):

للسيد فيصل املودن)900)حصة.

 100 املطلب) عبد  مريم  السيدة 

حصة.

 %5 نسبة) اقتطاع  يتم  (: األآلاح)

من األآلاح لالحتياط القافوني والباقي)

حسب تقرير الشركاء)بالشركة.

من) الشركة  تسيي2  (: التسيي2)

طرف السيد فيصل املودن ملدة غي2)

محدودة.

للسيد) (: االمضاء) صالحيات 

فيصل املودن م  كامل الصالحيات.
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بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  لقد 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

(،(0(0 بتاآيخ فاتح سبتم25) البيضاء)

تحت آقم))50  7.

السجل التجاآي آقم)1)707 .

500 P

STE LAAYOUNE PRO-FISH

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 PARADOR RESIDENCE LALLA NIRMINE

APPARTEMENT 03 LAAYOUNE

 STE LA CONSERVERIE

MODERNE DU SUD
SARL AU

تعديل
عام) جم   محضر  إثر  على 

بتاآيخ) الوحيد  للقراآ   استثنائي 

بالعيون تم اتخاذ) ((0(0 فوفم25) (11

قراآ بالتعديالت التالية):

من) الحصص  مجموع  تفويت 

لفائدة) مياآة  فضيلي  السيد  طرف 

الجدد للشركة أعاله وذلك) الشركاء)

كالتالي):

 STE LA CONSERVERIE

(،MODERNE DU SUD SARL AU

آقم سجلها التجاآي بالعيون)1 335 

في شخص ممثلها القافوني السيد بابا)

ابراهيم.

كشخص) ابراهيم  بابا  السيد 

طبيعي.

الجديد) الراسمال  أصبح  حيث 

 LAAYOUNE PRO-FISH للشركة)

كالتالي):

 STE LA CONSERVERIE

 MODERNE DU SUD SARL AU

999)حصة.

حصة) (01 ابراهيم) بابا  السيد 

واحدة ب)100)دآهم.

ب) حصة  (1000 (: املجموع)

100.000)دآهم.

للشركة) القافوني  الشكل  (: تغيي2)

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

يعهد بالتسيي2 والتوقي  االجتماعي)

للسيد بابا ابراهيم ملدة غي2 محددة.

تعديل القافون األسا�شي وتحيينه.

بمكتب) تم  (: القافوني) اإليداع 

بمصلحة) امللحق  التجاآي  السجل 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،(0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ) للعيون 

تحت آقم)705)/0)0).

501 P

THINK APPLIS
تعديالت قافوفية

.THINK APPLIS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

شاآع مكة عماآة) (: املقر الرئي�شي)

(،17 آقم) الثالث  الطابق  األوقاف 

العيون.

الجم ) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

الغي2 اعادي بتاآيخ)6))أكتولر)0)0)،)

قرآ املشاآكون ما يلي):

حل الشركة.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.(0(0/(69 
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M & J ENERGY
تفويت حصص

.M & J ENERGY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�شي):)البقعة)38)املنطقة)

الصناعية املر�شى العيون.

الجم ) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

(،(0(0 فوفم25) (9 الغي2 عادي بتاآيخ)

قرآ املشاآكون ما يلي):

30.000)حصة من طرف) تفويت)

السيد) إلى  جمال  سيداتي  السيد 

سيدي طيب املوساوي.

طرف) من  حصة  (5000 تفويت)
السيدة) إلى  جمال  سيداتي  السيد 
حصة) (5000 بلوزة تفويت) أم ملنين 
من طرف السيد سيداتي جمال إلى)

السيدة لال اغليلة املوساوي.
طرف) من  حصة  (5000 تفويت)
السيدة) إلى  جمال  سيداتي  السيد 

بسم هللا عليها املوساوي.
طرف) من  حصة  (5000 تفويت)
السيد سيداتي جمال إلى السيد فهد)

املوساوي.
جمال) سيداتي  السيد  استقالة 

من منصبه كمسي2.
طيب) سيدي  السيد  تعيين 
غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  املوساوي 

محددة.
بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.(0(0/(693
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STE CHERGUI TRAD
SARL AU

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) إنشاء) تم  (،(0(0 7))أكتولر)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):
.CHERGUI TRAD(:(التسمية

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

والتهيئة) التجهيز  البناء،) أشغال 
املختلفة....

املقر االجتماعي):)حي الوكالة الرقم)
)7)الدارلة.

سنة ابتداءا من تاآيخ) (99 (: املدة)
التأسيس.

آأس املال):)حدد في مبلغ)100.00 
دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم للواحدة.
السيد محمد) (: املال) توزي  آأس 

الحسيني)1000)حصة.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيي2)

الحسيني كمسي2 للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم25.

باملحكمة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بتاآيخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (10

التجاآي) ولالسجل  ((0(0/1031

تحت آقم)5 166.

504 P

 WENO PROTECTION

SARL

تأسيس

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم وض  القافون) (،(0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

 WENO (: التسمية)

.PROTECTION SARL

إطفاء) (: االجتماعي) الهدف 

استي2اد والبي  بالتفصيل،) الحرائق،)

التوزي  والت2كيب والتحقق من جمي )

معدات مكافحة الحريق.

طريق الخميس) (: املقر االجتماعي)

جماعة والد برحيل تاآودافت.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في ا لسجل)

التجاآي عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكون من) (: الرأسمال االجتماعي)

100.000)دآهم.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)

محمد ادآي�شي.

تم في السجل التجاآي) (: التقييد)

آقم) بتاآودافت  االبتدائية  باملحكمة 

7 71)في) )فوفم25)0)0)،)تحت آقم)

0  1)للسجل التحليلي.

505 P
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STE WOMEN PROD
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(AL(AMAL

2EME  TRANCHE(LOT(N°343

TYPE(HC3 APPT 03 LAAYOUNE

RC : 25375 LAAYOUNE

االستثنائي) العام  الجم   قرآ 

ما) ((0(0 فوفم25) (10 املنعقد بتاآيخ)

يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي):)الشقة)3)العماآة آقم)1)شاآع)

الزهوآ حي املسي2ة العيون.

50 )حصة اجتماعية من) بي  ل)

طرف السيدة فاطمة عاشوآ لفائدة)

السيدة رديجة الفتحي.

السيدة) وتعيين  مسي2ة  استقالة 

رديجة الفتحي كمسي2ة للشركة.

تعديل القافون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفم25) (11 بتاآيخ) بأكادير  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)0)0)/678).
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األمافة امللكية للمغرب

9))شاآع العلويين آقم)1،)الرلاط

شركة بانك
ش ذ م م ذات شريك وحيد

 مقرها الرلاط عماآة 8 زفقة موالي 

احمد لوكيلي حسان
آأسمالها : 100.000 دآهم

آقم السجل التجاآي : 09)  1

اتخذه) الذي  القراآ  على  بناء)

سبتم25) ((1 بتاآيخ) الوحيد  الشريك 

م) م  ذ  ش  »بافك«) لشركة) (،(0(0

الرلاط) مقرها  وحيد،) شريك  وذات 
لوكيلي) احمد  موالي  زفقة  (8 عماآة)
دآهم،) (100.000 آأسمالها) حسان،)

واملقيدة بالسجل التجاآي تحت آقم)

09)  1،)تم ما يلي):

تغيي2 الهدف االجتماعي إلى تسيي2)

جمي  املقاهي واملطاعم بشتى أفواعها.

تمديد الهدف االجتماعي إلى متجر)

البقالة واملستلزمات وسولر ماآكت.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.108 30
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األمافة امللكية للمغرب

9))شاآع العلويين آقم)1،)الرلاط

شركة إ م مناجمانت
ش ذ م م

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي حرآ بالرلاط)

تحديد) تم  ((0(0 سبتم25) (7 بتاآيخ)

فظام شركةذات مسؤولية محدودة)

تتميز بالخصائص التالية):

التسمية):

.I&M MANAGEMENT SARL 

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

محطات الوقود واألوآاش امليكافيكية)

ولي  اإلطاآات وغي2ها من الخدمات.

الصن ) براءات  جمي   استخدام 

واالرت2اع والعالمات التجاآية التي قد)

تتعلق بأحد األهداف املذكوآة أعاله.

املعامالت) جمي   عامة  بصفة 

والصناعية) واملالية  التجاآية 

املرتبطة) املتحركة  والغي2  واملتحركة 

باألهداف) مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

املذكوآة أعاله.

املدة):)99)سنة.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

1000)حصة اجتماعية) مقسمة غلى)

ب)100)دآهم للحصة الواحدة نسبت)

للشركاء)كما يلي):

ملراني) سليمة  الشريفة  السيدة 

50))حصة اجتماعية.

السيد سيدي محمد فوآ الشرف)

بادوح)50))حصة اجتماعية.

 500 سكال) الدين  عماد  السيد 

حصة اجتماعية.

شاآع) الرلاط  (: االجتماعي) املقر 

العلويين آقم)1)حسان.

التسيي2):)تم تعيين السيد سيدي)

والسيد) بادوح  الشرف  فوآ  محمد 

عماد الدين سكال كمسي2ين للشركة)

وذلك ملدة ثالث سنوات.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7507

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفم25) (11 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)31 108.
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MAGDIS
تأسيس ش ذ م م

بمقت�شى عقد عرفي حرآ بتماآة في)

تم تحرير القوافين) (،(0(0 أكتولر) (3

االساسية لش ذ م م مميزاتها كالتالي):

التسمية):)MAGDIS)ش ذ م م.

الهدف):)للشركة األهداف التالية:)

غياآ) قط   وتوزي   وشراء) بي  

السياآات.

تسويق زيوت املحركات.

األجنبية) الشركات  جمي   تمثيل 

العامة) التجاآية  العالمات  وكافة 

والتنازل عن جمي  براءات االرت2اع)

والت2اريص) التجاآةي  والعالمات 

املتعلقة بهذا النشاط.

املشاآكة بأي شكل كان في جمي )

الشركات املماثلة.

وعموما جمي  العمليات التجاآية،)

الصناعية،)املالية،)املنقولة والثابتة،)

املتعلقة بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة)

بأحد األهداف املذكوآة أعاله والتي)

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.

املقر):)تماآة،)حي النصر،)قطاع)7 

آقم)9 ،)عين عودة.

دآهم) (100.000 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

بين) موزعة  للواحدة  دآهم  (100

الشركاء)كالتالي):

السيد علي اليافي)510)حصة.

  90 السعيدي) هشام  السيد 

حصة.

:)تسيي2 الشركة ملدة غي2) التسيي2)
محدودة من طرف السيد علي اليافي.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديسم25.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)
تقييد الشركة بالسجل التجاآي.

الذري2ة) رصم  بعد  (: األآلاح)
لقراآ) تبعا  الباقي  يوزع  القافوفية 
أفصافا حسب حصص كل) الشركاء)

واحد منهم.
باملحكمة) تم  (: القافوني) اإليداع 
  ((5 آقم) تحت  بتماآة  االبتدائية 

بتاآيخ)6))أكتولر)0)0).
تقييد) تم  (: التجاآي) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  التجاآي 
تحت آقم)131097)بتاآيخ)6))أكتولر)

.(0(0
509 P

SHAMSIYAH
الرأسمال : 666.700 دآهم

شركة مساهمة
املقر االجتماعي : 1، زفقة محمد 

صدقي، الطابق الراب  الداآ البيضاء
السجل التجاآي : الداآ البيضاء

آقم 65).375
تفويت اسم

تعيين إداآي وتحويل املقر االجتماعي 
للشركة

الجم ) محضر  قراآ  بمقت�شى 
االعتيادي واملنعقد استثنائيا بتاآيخ)
محضر) وكذا  ((0(0 سبتم25) (30
اجتماع مجلس اإلداآة املنعقد بتاآيخ)
0)0))لشركة شمسية) فاتح سبتم25)

SHAMSIYAH)تقرآ ما يلي):
املصادقة على تفويت االسهم بين)
 VALOREM شركة فالوآيم س ا س)
كونساي) شركة  لفائدة  (SAS
ج) ايس  س  جيستيون  سي2فيس 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
 CONSEIL SERVICES وحيد) شرك 
ممثلة) (GESTION CSG SARL AU
 Mr PIERE(بواسطة السيد بيي2 جي2اآ

.GIRARD
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استقالة شركة فالوآيم س ا س)

VALOREM SAS)من منصبها كإداآي.

سي2فيس) كونساي  شركة  تعيين 

شركة) ج)) ايس  (س  جيستيون)

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

 CONSEIL SERVICES وحيد)

كإداآي) (GESTION CSG SARL AU

 Mr(ممثلة بواسطة السيد بيي2 جي2اآ

.PIERE GIRARD

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

دارل الداآ البيضاء.

(،9 كيلومت2) الرلاط،) طريق  من 

 (0(50-(613 ب) ص  السب   عين 

محمد) زفقة  1ن  إلى) البيضاء) الداآ 

صدقي،)الطابق الراب  الداآ البيضاء.

للقوافين) املالزم  التعديل 

األساسية.

تنقيح القوافين األساسية.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)9 7519.

510 P

دوبيلمايير ساس
مؤسسة القاآة

املقر االجتماعي : )33 شاآع براهيم 

الروداني، املعاآيف، الداآ البيضاء

السجل التجاآي : الداآ البيضاء

آقم 095 11

تجديد مهام املدبر
الشريك) محضر  بمقت�شى 

فرانس) دوليلمايي2  لشركة  الوحيد 

 DOPPELMAYR FRANCE SAS

تقرآ) (،(0(0 أبريل) (6 الصادآ بتاآيخ)

ما يلي):

تجديد مهام مدير املؤسسة القاآة)

ساس) دوليلماير  املسماة  باملغرب 

برفاآ) السيد  (DOPPELMAYR SAS

.BERNARD TEILLER(تيالآ

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  املحكمة  ضبط 
(،(0(0 فوفم25) بتاآيخ) ) البيضاء)

تحت آقم)696)75.
511 P

ECOCERT MAROC
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي : 10 زفقة بوملان 

بوآكون الطابق الراب  شقة آقم )1، 
الداآ البيضاء

آأسمالها : 100.000 دآهم
السجل التجاآي : الداآ البيضاء

آقم 193.801
متابعة النشاط التجاآي

الشريك) قراآ  محضر  بمقت�شى 
ماآوك) إكوسي2  لشركة  الوحيد 
 ECOCERT MAROC SARL AU
الصادآ بتاآيخ)8)سبتم25)0)0)،)تقرآ)

ما يلي):
تذكي2 بافخفاض الوضعية املالية)
الراسمال) آب   من  ألدنى  الصافية 
الحساب) نهاية  عقب  االجتماعي 

السنوي لسنة)019).
قراآ عدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط.
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاية  املحكمة  ضبط 
(،(0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم))997 7.
512 P

LOCH REALISATIONS
SARL AU

آأسماها : 10.000 دآهم
مقرها االجتماعي : إقامة الرامي زفقة 

سبتة مكتب آقم 8 الداآ البيضاء
السجل التجاآي : آقم 381369

الحل املسبق للشركة
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
 LOCH آيياليزاسيون) لوش  لشركة 
شركة) (REALISATIONS SARL AU
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
أغسطس) (18 بتاآيخ) الصادآ  وحيد 

0)0)،)تقرآ ما يلي):

الحل املسبق للشركة.
هوفري) شاآل  السيد  تعيين 
 CHARLES HENRI LOPEZ لوليز)
إنهاء) ولالنتيجة  للشركة  كمصفي 

وظيفته كمسي2.
تحديد مقر التصفية بمقر الشركة)
زفقة) الرامي  إقامة  (: التالي) بالعنوان 

سبتة مكتب آقم)8)الداآ البيضاء.
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  املحكمة  ضبط 
البيضاء)بتاآيخ)))أكتولر)0)0))تحت)

آقم)91)8 7.
513 P

TECNIDEX MAR FRUIT
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي : بالطو آقم د 6 

العماآة آقم د 5 ممر دي لوآيي من 
التجزئة آقم 1 باآك أنشطة عكاشة، 

الداآ البيضاء
آاسمالها : 635.900 دآهم

السجل التجاآي : الداآ البيضاء
آقم 189539

تغيي2 في التسيي2
الشريك) قراآ  محضر  بمقت�شى 
الوحيد لشركة تكنيدكس ماآ فروي)
الصادآ) (TECNIDEX MAR FRUIT
يوليو) فاتح  بتاآيخ  الشركة  بمقر 

0)0))تقرآ ما يلي):
لويس) جوآج  السيد  استقالة 
 JORGE LUIS جين) فان  كاآسيا 
مهامه) من  (GARCIA VAN GEIN

كمسي2 للشركة وإبراء)ذمته.
تعيين السيد جوليان هي2يز كاآسيا)
 M JULIAN HERRAIZ GARCIA
رمس) ملدة  للشركة  جديد  كمسي2 

سنوات.
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  املحكمة  ضبط 
(،(0(0 فوفم25) بتاآيخ) ) البيضاء)

تحت آقم)697)75.
514 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX 05(( 5060 

 SEZA IMMO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

آاسمالها : 100.000 دآهم
مقرها االجتماعي : إقامة الحمد،
آقم )3 عرصة الكبي2 الطابق 
السفلي، مكتب 3، عماآة ب 

املعاآيف، الداآ البيضاء
السجل التجاآي : 55 378

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
املقر) تحويل  تم  (،(018 ديسم25) ( 
االجتماعي للشركة إلى العنوان التالي):)
إقامة الحمد،)آقم))3)عرصة الكبي2،)
3،)عماآة ب) الطابق السفلي،)مكتب)

املعاآيف،)الداآ البيضاء.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
(،(019 يناير) (17 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)68 689.
515 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX 05(( 5060 

 ASIK شركة
 AUTOMATISATION

ENEGINEERING
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
أفجزت القوافين) (،(0(0 1))سبتم25)
الخصائص) ذات  لشركة  االساسية 

التالية):
 ASIK شركة) (: التسمية)
 A U T O M A T I S A T I O N

.ENEGINEERING
ذات) شركة  (: الشركة) فوع 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املوضوع):)(دارل وراآج املغرب).
صناعة وتوزي  املواد الكهرلائية.

القيام بجمي  العمليات التجاآية،)
والغي2) العقاآية  املالية  الصناعية،)
العقاآية املتعلقة بصفة مباشرة وغي2)
مباشرة بنشاط الشركة أو أي نشاط)

مماثل أو قريب منه.
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من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

شاآع الحرية) (10 (: املقر الرئي�شي)

الطابق)3،)شقة)5)الداآ البيضاء.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) (1000 إلى) قسم  فقدا  دآهم 

قيمة كل حصة)100)دآهم.

التسيي2):)عين كمسي2 للشركة.

شفشاوني موساوي رالد بطاقته)

.BJ171659(الوطنية

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
الجهوي) املركز  بواسطة  التجاآية 

لالستثماآ لوالية الداآ البيضاء.

السجل) في  الشركة  سجلت 

تاآيخ) في  البيضاء) بالداآ  التجاآي 

آقم) تحت  (،(0(0 0))أكتولر)

. 76 01

516 P

األستاذ ناجي أيوب

موثق

وائل ماد

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

لالستاذ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

 5 موثق بسطات بتاآيخ) فاجي أيوب،)

أكتولر)0)0)،)تم تأسيس شركة ذات)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

االسم):)وائل ماد ش ذ م م.

بر) شاآع  (131 سطات،) (: املقر)

فزآان الخي2 الشقة)01)الرقم) 10.

الهدف):)منعش عقاآي.

آأسمال):)100.000)دآهم مقسمة)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للواحدة.

اإلداآة):)السيد محمد مدياني.

القافوني) االقتطاع  يتم  (: األآلاح)

بنسبة)5%)إلى حد العشر.

املوسم االجتماعي):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.

السجل التجاآي آقم)1 61.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)

بتاآيخ)1))أكتولر)0)0).
517 P

األستاذ ناجي أيوب

موثق

التعاونية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لالستاذ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
 (8 فاجي أيوب موثق بسطات بتاآيخ)
(،(018 سبتم25) و )) أغسطس و06)
التعاوفية) لشركة  العام  الجم   قرآ 

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي):
يوشعيب) السيد  وفاة  اثبات 

مغاآي.
قبول الوآثة امغاآي هم):)السيدة)
الحاملة ب ت و عدد) فاطمة فتنان،)

.BJ53( 5
الحاملة) امغاآي  سكينة  السيدة 

.W 3 7137(ب ت و عدد
السيد اشرف امغاآي الحامل ب)

.W 35591 (ت و عدد
الحامل ب) امغاآي  السيد طاآق 

.W  (3389(ت و عدد
بوشعيب) الهالك  عن  عوضا 

امغاآي.
بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف  
 1.010.000 دآهم ليصبح) (800.000

دآهم.
قبول السيد طاآق مرشد كساهم)

جديد.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)
آقم) تحت  (،(0(0 ماآس) (6 بتاآيخ)

.1  
518 P

ITALGEN MAROC
شركة مجهولة االسم

آأسمالها : 1.800.000 دآهم
مقرها االجتماعي : كم 18، طريق 

املدينة الساحلية العيون
السجل التجاآي : 7085

تبعا ملحضر الجم  العام املختلط)
بتاآيخ)9)سبتم25)0)0)،)تقرآ ما يلي):

في إطاآ الجم  العام االستثنائي):

تقرير) على  واملصادقة  املعاينة 

عمليات) جمي   حول  املصفي 

التصفية.

املعاينة واملصادقة على حسابات)

تصفية الشركة.

إبراء)ذمة املصفي.

التصفية) إغالق  من  التحقق 

واإللغاء)النهائي للشركة.

إعطاء)الصالحيات للمصفي.

للقيام) الصالحيات  إعطاء)

باإلجراءات القافوفية.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية بالعيون)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.(0(0/(661

519 P

ITALGEN MAROC
شركة مجهولة االسم

آأسمالها : 1.800.000 دآهم

مقرها االجتماعي : كم 18، طريق 
املدينة الساحلية العيون

السجل التجاآي : 7085

تبعا ملحضر الجم  العام املختلط)

بتاآيخ)9)سبتم25)0)0)،)تقرآ ما يلي):

في إطاآ الجم  العام االستثنائي):

تقرير) على  واملصادقة  القراءة 

املصفي حول السنة املالية املنتهية في)

30)أبريل)0)0)،)وابراء)ذمة املصفي.

املعاينة واملصادقة على البيافات)

املالية) بالسنة  املتعلقة  املوجزة 

املنتهية بتاآيخ)30)أبريل)0)0).

للمصفي) الخاص  التقرير  فحص 

املنصوص) باالتفاقيات  املتعلق 
من قافون) و57) (56 عليها في املادتين)

الشركات املجهولة االسم.

املالية) السنة  فتائج  تخصيص 

املنتهية في)30)أبريل)0)0).

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجاآية بالعيون)

آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.(0(0/(660

520 P

STE CHEMSSA
SARL

تعديالت قافوفية
االستثنائي) العام  الجم   إثر  على 
شركة) (STE CHEMSSA ملساهمي)
البالغ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
مقرها) والكائن  (100.000 آأسمالها)
االجتماعي بتجزئة موالي آشيد بلوك)

F)آقم)119)العيون تقرآ ما يلي):
 500 حصص) مجموع  تفويت 
لحسن) لفائدة  الشيخ  مياآة  حصة 

واشواش.
 500 حصص) مجموع  تفويت 
لفائدة) مياآة  سيدامحمد  حصة 

لحسن واشواش.
للشركة) القافوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم واحد.
كمسي2) واشواش  لحسن  تعيين 

وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (11 بتايخ)

.(707/(0
521 P

YOUSSLAND
SARL AU

آقم 83-81 حي طاآق 1 شاآع
عبد الرحمان ابن زيدان فاس

االستثنائي) العام  للجم   تبعا 
لشركة)YOUSS LAND)ش ذ م م ب)
 (0(0 سبتم25) (18 و في فاس بتاآيخ)

أفرز القراآات التالية):
آقم) من  االجتماعي  املقر  تحويل 
عبد) شاآع  (1 طاآق) حي  (83-81
الرحمان ابن زيدان فاس إلى متجر)
آقم)))قطعة آقم)A76)تجزئة الفضل)

1)بنسودة فاس.
كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
بتاآيخ) (30  /0(0 آقم) تحت 

11)فوفم25)0)0).



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   15996

السجل التجاآي آقم)38537.
الضريبة املهنية عدد)0107  13:
522 P

FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW
B P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL ; 05(88196 0
FAX : 05(88196 1

STE MAYMANA TRANS
SARL

MODIFICATION
بمقت�شى عقد عرفي للجم  العام)
الغي2 العادي للمساهمين في الشركة)
 (6 ذات املسؤولية املحدودة بتاآيخ)

أكتولر)0)0))قرآ ما يلي):
زيادة) (: زيادة الرأسمال االجتماعي)
في الرأسمال االجتماعي من)100.000 
دآهم بإضافة) (1.000.000 دآهم إلى)
حصص جديدة للرأسمال االجتماعي)
إلى) مقسم  دآهم  (900.000 بقيمة)
9000)حصة بثمن)100)دآهم للواحد)

موزع كالتالي):
 9000 املكرود) الدين  عز  السيد 

حصة ب)900.000)دآهم.
ب) حصة  (9000 (: املجموع)

900.000)دآهم.
الجديد) االجتماعي  الراسمال 
مقسم إلى)10.000)حصة بثمن)100 

دآهم للواحد موزع كالتالي):
 10.000 السيد عز الدين املكرود)

حصة ب)1.000.000)دآهم.
ب) حصة  (10.000 (: املجموع)

1.000.000)دآهم.
بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بافزكان)
آقم) تحت  (،(0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)

.1919
523 P

STE AMIGO DELICES
SARL

الراسمال : 100.000 دآهم
 30 بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 
القافون) وض   تم  (،(0(0 سبتم25)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ما يلي):

 STE AMIGO (: التسمية)

.DELICES SARL

سنة) (99 (: الشركة) قيام  مدة 

ابتداءا من تايخ تأسيسها النهائي.

 38 للشركة) االجتماعي  املقر 
لوكيلي،) احمد  زفقة موالي  (08 آقم)

حسان،)الرلاط.

(: للشركة) االجتماعي  الراسمال 

 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

حصة) كل  مقداآ  اجتماعية  حصة 

100)دآهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد آضوان لكدالي.

الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)

فيما يلي):

ممون حفالت.

مسي2 مطعم.

مخ5زة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (5 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 
التجاآي) السجل  آقم  تحت  (،(0(0

.1 7(79
آقم اإليداع القافوني):)51)108.

524 P

MAISON  LUXETRAV
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 سبتم25) (11 بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):

 MAISON  LUXETRAV(:(التسمية

ش م م بشريك واحد.

اشغال البناء) (: الهدف االجتماعي)

والتجهيز ولصفة عامة كل العمليات)

املنقولة) املالية  الصناعية  التجاآية 

بطريقة) املتعلقة  املنقولة  الغي2  أو 

باألنشطة) مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

املذكوآة أعاله أو من شأنها املساهمة)

في تطوآ الشركة.
تجزئة) (1 آقم) (: االجتماعي) املقر 

املهدية) السفلي  الطابق  العامرية 

القنيطرة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

إذا) إال  التجاآي  بالسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم)

تمديدها.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)دآهم للحصة الواحدة كلها من)

فصيب الغالي احمد الشريك الوحيد.

احمد) الغالي  السيد  (: املسي2)

الشريك الوحيد وملدة غي2 محدودة.

بفاتح) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

يناير وتنتهي يوم)31)ديسمي2 من ففس)

السنة ما عدا السنة األولى تبتدئ من)

تاآيخ التسجيل في السجل التجاآي.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

للمحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)56883.

525 P

صوفاديكوم

مكتب الحسابات والجبايات واستشاآة)

املقاوالت

آشيد الرياحي

5))زفقة ابي شعيب الدكالي حي الليمون الرلاط

الهاتف):)0537701560/737976

INVODIST
يقدآ آأسمالها ب 100.000 دآهم

العنوان : آقم 18 زفقة مدغشقر 

حسان، الرلاط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)

تأسيس) تم  بالرلاط  ((0(0 سبتم25)

شركة ذات مسؤولية محدودة بقدآ)

دآهم ويوجد) (100.000 آأسمالها ب)

التالي) بالعنوان  االجتماعي  مقرها 
حسان،) مدغشقر  زفقة  (18 آقم) (:

الرلاط.

.INVODIST(التسمية):)شركة

املعدات) ولي   شراء) (: الهدف)

وأجهزة) والكابالت  الكهرلائية 

الكمبيوتر وكابالت االتصاالت.
زفقة) (18 آقم) (: االجتماعي) املقر 

مدغشقر حسان،)الرلاط.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة ابتداء)

من يوم التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

 100.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسم  دآهم 

لكل) دآهم  (100 بمقداآ) اجتماعية 

حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.

تم تعيين السيد) (: تسيي2 الشركة)

غي2) ملدة  للشركة  محمد  املسعودي 

محددة.

توزي  األآلاح):)من األآلاح الصافية)

تؤرذ)5%)لتكوين االحتياط القافوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) ((0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.108 66

526 P

سوكودرف
شركة ذات مسؤولية محدودة
آاسمالها : 000.000.) دآهم

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

الجم ) اتفق  ((019 أكتولر) (1 

ذات) شركة  سوكودآف  لشركة 

مسؤولية محدودة يقدآ آأسمالها ب)

000.000.))دآهم.

على ما يلي):

تفويت الحصص):

جميلة) الزعري  السيدة  قرآت 

 100 فئة) من  حصة  (5000 تفويت)

دآهم للحصة لفائدة السيد الدآفوفي)

محمد.

ملياء) الدآفوفي  السيدة  قرآت 

 100 فئة) من  حصة  ((500 تفويت)

دآهم للحصة لفائدة السيد الدآفوفي)

محمد.

بسمة) الدآفوفي  السيدة  قرآت 

 100 فئة) من  حصة  ((500 تفويت)

دآهم للحصة لفائدة السيد الدآفوفي)

محمد.
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هكذا يصبح التفويت الجديد.

مالكا محمد  الدآفوفي   السيد 

)ل)0.000))حصة.

تحيين القوافين األساسية لشركة)

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت آقم) (،(0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

.108 68

527 P

شمس الحسابات ائتمافية املحاسبة

شقة)3)عماآة)))(شركة التبغ))طريق القنيطرة)

سال

CHEMOUAE SALE
SARL

آاسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : سال شاآع موالي 

الطيب العلوي، عماآة ) شقة 3 

طريق القنيطرة

مسجلة بالسجل التجاآي بسال 

تحت آقم 30675

تصفية مسبقة لشركة ذات 
مسؤولية محدودة

العام االستثنائي) الجم   بمحضر 

بتاآيخ)17)يوليو)0)0)،)قرآ الشركاء)

ما يلي):

 CHEMOUAE شركة) تصفية 

تعيين) م   مسبقة  بصفة  (SALE

الرايس وعبد) السيدين عبد املجيد 

عملية) على  كمشرفين  قزداآ  االاله 

التصفية.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،(0(0 فوفم25) (9 بسال بتاآيخ)
آقم)35306.

528 P

STE AYA REV
SARL

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�شى 

0)0))بالرلاط تم تأسيس) 7)سبتم25)

شركة)AYA REV)ش.م.م.

أعمال) (: االجتماعي) هدفها 

مختلفة،)بي  مواد البناء.

املقر االجتماعي):)تجزئة الرمل دواآ)

والد هالل حصين سال الجديدة سال.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

وض ) تاآيخ  من  النهائي  التأسيس 

السجل التجاآي.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة.

 900 العطو�شي) ابراهيم  السيد 

حصة.

 100 العطو�شي) دفيا  السيدة 

حصة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم25 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى.

التسيي2):)دفيا العطو�شي.
آقم املسجل التجاآي):)083)3.

529 P

ACTO SERVICES
SARL

املقر االجتماعي : الرلاط حسان
زفقة فيكيك العماآة 5 الشقة 3

الطابق األول

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

0)0))تم تأسيس شركة) 1))سبتم25)

مسؤولية) ذات  (ACTO SERVICES

محدودة.

تسويق) (: االجتماعي) الهدف 

املستلزمات املكتبية.

التجاآة.

أعمال البناء)املختلفة.

املواد) جمي   وتصدير  استي2اد 

وآليات التي لها عالقة مباشرة أو غي2)

مباشرة بنشاط الشركة.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

السيد زهي2 االدآي�شي)500)حصة.

 500 االدآي�شي) دآيس  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم25 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى من تاآيخ التسجيل.

التسيي2):)السيد دآيس االدآي�شي.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

بالرلاط):)7 70 1.

530 P

MAGIC HOUSE BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة 
طبقا ملقتضيات العقد الذي تلقاه)

موثق) دوليزال  كريم  محمد  األستاذ 

أكتولر) (19 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ 

األسا�شي) القافون  وض   تم  ((0(0

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كابتي):

 MAGIC HOUSE (: التسمية)

مسؤولية) ذات  شركة  (BEACH

محدودة.

البيضاء،) الداآ  (: املقر االجتماعي)

 H8(تجزئة))اجنان الجوالن عماآة(BH

 ( الطابق السفلي السفلية الساملية)

بن امسيك.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى اإلنعاش العقاآي.

تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 10.000 مبلغ) في  الشركة  آأسمال 

حصة) (100 إلى) مقسم  دآهم 

اجتماعية قيمة كل حصة)100)دآهم)

حرآت وسجلت جميعها على الشكل)

التالي):

السيد محمد شعبان):)60)حصة.

السيد محمد العالم):)0 )حصة.

مجموع الحصص):)100)حصة.

يتم تسيي2 الشركة من) (: التسيي2)

طرف السيد محمد شعبان والسيد)

محمد العالم ملدة غي2 محدودة.

العقود) جمي   في  الشركة  تلتزم 

محمد) للسيد  املنفصل  بالتوقي  

شعبان والسيد محمد العالم.

باملركز) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ البيضاء) بالداآ   الجهوي 

 )فوفم25)0)0).

السجل التجاآي آقم)78575 .
من أجل النسخة واإلشاآة

531 P

A.N ARCHITECTURE
SARL AU

عماآة 15، آقم )3، الطابق 3

إقامة النسيم )،تماآة

تحويل الشكل القافوني
الجم ) من  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرلاط) مسجل  عادي  غي2  العام 

بتاآيخ)8)أكتولر)0)0)،)قرآ الشخص)

الذاتي املتمثل في فزهة العلوي ما يلي):

فزهة) ل  القافوني  الشكل  تحويل 

إلى شخص) علوي من شخص ذاتي 

معنوي.

(،15 عماآة) (: االجتماعي) املقر 

النسيم) إقامة  (،3 الطابق) (،3( آقم)

)،تماآة.

الهندسة) (: االجتماعي) الهدف 

املعماآية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

بفاتح) تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة) كل  من  ديسم25  (31 إلى) يناير 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاآيخ)

التسجيل.

آأس املال):)إن آأسمال الشركة قد)

حدد في مبلغ)100.000)دآهم مقسمة)

100)دآهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة.

فزهة) للسيدة  حصة  (1000

العلوي.

املسي2):)السيدة فزهة العلوي.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1310(9
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تم إيداع القافوني في مكتب تسجيل)

بتاآيخ التجاآية  الرلاط   محكمة 

0))أكتولر)0)0))تحت آقم)183 .

532 P

CEMATI
SARL

املؤآخ) العام  الجم   بمقت�شى 

بتاآيخ)30)سبتم25)0)0))تقرآ ما يلي):

تغي2) حيث  (: الشركة) اسم  تغيي2 

 CEMATI سماتي) من  الشركة  اسم 

 SCADACOM إلى سكاداكوم) (SARL

.SARL AU

تفويت الحصص):

الخاصة) حصة  (300 تفويت)

بالسيد انس آمضان االسطى الحامل)

 A036 8 K آقم) اإلقامة  لبطاقة 

لفائدة السيد آمضان بشي2 االسطى)

آقم) اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

.A0(  89D

الخاصة) حصة  (300 تفويت)

بالسيد أوس آمضان االسطى لفائدة)

السيد آمضان بشي2 االسطى الحامل)

.A0(  89D(لبطاقة اإلقامة آقم

وعليه فقد أصبح السيد آمضان)

الوحيد) الشريك  االسطى  آشي2 

ما) حصة أي  (1000 بنسبة) للشركة 

يعادل)100.000)دآهم من آأس املال)

من) و7) (6 كما وجب تعديل املادتين)

النظام األسا�شي للشركة.

فقل) (: النشاط) وتغيي2  املقر  فقل 

إلى) بالرلاط  املسجل  الشركة  مقر 

الطابق) (1183 آقم) (: التالي) العنوان 

املنزه،) حي  املنصوآ،) يعقوب  األول 

الرلاط.

تغيي2 نشاط الشركة إلى):

واالستي2اد) والبي   الشراء)

والتصدير بشروط التجاآة العامة.

االتصاالت) شبكات  ردمات 

السلكية والالسلكية.

الهندسة امليدافية لجمي  أعمال)

شبكات االتصاالت.

تكنولوجيا) وتطوير  برمجة 
املحتوى) وإداآة  وإفتاج  املعلومات 

الرقمي.

تعيين املفوض القافوني):

آيت) رالد  السيد  تعيين  تقرآ 

كمسي2) الجنسية،) املغربي  بوعزة 

وحيد جديد للشركة.

املسي2) استقالة  لقبول  تبعا 

السابق السيد آمضان بشي2 األسطى)

من) (13 املادة) تعديل  أوجب  ما  (-

النظام األسا�شي للشركة.

يعنيه،) ما  بقدآ  املدير،) يصرح 

موضحا أفه ال) بقبول هذا التعيين،)

يوجد أي تعاآض أو حظر من جافبه)

يمكن أن يمن  هذا التعيين.

باملحكمة) التصريح  إيداع  تم 

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلط  التجاآية 

0)0))برقم)108339.

533 P

DAWAJIN HAMZA
SARL AU

ش م م ش و

تعديل
العام) الجم   بمقت�شى  تم 

االستثنائي املنعقد يوم)6))أغسطس)

0)0))تعديل ما يلي):

تغيي2 املقر االجتماعي للشركة من))
زفقة موالي) (5 شقة) (90 العماآة آقم)

عبد الرحمان رريبكة إلى)0 )الطابق)

ثالثاء) الثاني  الحسن  شاآع  األول 

األوالد بن أحمد.

تحيين القافون األسا�شي للشركة.

املحكمة) (: القافوني) اإليداع 

 3( االبتدائية بابن احمد تحت آقم)

بتاآيخ)0))أكتولر)0)0).

534 P

FAUCON DU SUD
SARL

في) مؤآخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

قد) ((0(0 الرلاط بتاآيخ) ))سبتم25)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

جماعي) فقل  (: االجتماعي) الهدف 

للمستخدمين.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة الواحدة.

السيحي محمد األمين)750)حصة.

 (50 هشومة) ولد  الرحيم  عبد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
30،)زفقة سبو،)شقة آقم) (: املقر)

)،)أكدال،)الرلاط.

األمين) محمد  السيحي  (: املسي2)

آقم) الوطنية  البطاقة  حامل 

.EE78038
التجاآي):) بالسجل  التقييد  آقم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرلاط بتاآيخ)9)فوفم25)0)0))تحت)
آقم س.ت)108338)الرلاط.
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YOUREVENTO AGENCY
SARLAU

في) مؤآخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

 (0(0 أغسطس) (11 بتاآيخ) الرلاط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد.

:)استشاآات في) الهدف االجتماعي)

التسيي2.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة الواحدة.

 1000 الفاآوقي) الزهراء) فاطمة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر):)378،)شاآع الحسن الثاني،)

الشقة))،)الرلاط.

الفاآوقي) الزهراء) فاطمة  (: املسي2)

آقم) الوطنية  البطاقة  حاملة 

.AA77(16

التجاآي):) بالسجل  التقييد  آقم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرلاط بتاآيخ)9)فوفم25)0)0))تحت)

آقم س.ت)1 1083.

536 P

SALE MONDIAL NET
RC : 113495

بتاآيخ) العام  الجم   بمقت�شى 

 SALE لشركة) ((0(0 سبتم25) فاتح 

MONDIAL NET)تقرآ ما يلي):

تفويت الحصص):

قام السيد إدآيس بودياب بتفويت)

500)حصة يمتلكها في الشركة للسيد)

بن باسو يوسف.

تحويل املقر االجتماعي):)تم تحويل)

الطابق) إلى  للشركة  االجتماعي  املقر 

زفقة) عماآة) 9،) (،5 شقة) األول،)

فابولي،)املحيط،)الرلاط.

تم تغيي2) (: تغيي2 الشكل القافوني)

ذات) للشركة  القافوني  الشكل 

إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)5189.

537 P

SOCIETE MAYLIS NEGOCE
SARL AU

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

االستثنائي بتاآيخ)3)فوفم25)0)0))تم)

االتفاق على ما يلي):

السيد) طلب  على  املوافقة  تمت 

  50 ببي ) الفا�شي  الرحمان  عبد 

عطاآ،) زكرياء) السيد  لفائدة  حصة 

بثمن)100)دآهم للسهم الوحيد.



15999 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

السيد) طلب  على  املوافقة  تمت 

  50 ببي ) اسماعيلي  علوي  املهدي 

عطاآ،) زكرياء) السيد  لفائدة  حصة 

بثمن)100)دآهم للسهم الوحيد.

بعد املناقشة وافق الجم  العام)

على بي  األسهم.

للحصص) الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):

حصة) (900 عطاآ) زكرياء) السيد 

من فئة)100)دآهم.

املجموع):)900)حصة من فئة)100 

دآهم.

السيد استقالة  قبول   ثم 

الحامل) الفا�شي  الرحمان  عبد 

 AB707573 آقم) الوطنية  للبطاقة 

اسماعيلي) علوي  املهدي  والسيد 

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

)AA1076)من طرف الجم  العام.

بمقت�شى قراآ الجم  العام أفيطت)

مهمة تسيي2 الشركة إلى السيد زكرياء)

عطاآ الحامل للبطاقة الوطنية آقم)

املسي2) يصبح  ولالتالي  (A611753

الوحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.

تصبح) األسهم  بي   عملية  فتيجة 

شركة) (: للشركة) القافوفية  الصفة 

ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤول)

وحيد.

تعديل الفصل)1،)6،)7)،)13)و16 

من القافون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (11 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)51 108.
آقم السجل التجاآي):)573)10.

538 P

غريفة كرينو ديفير
السجل التجاآي آقم : 50373

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بمكناس يوم)

تم تأسيس شركة) (،(0(0 يوليو) (( 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد،)مميزاتها كالتالي):

التسمية):)غريفة كرينو ديفي2.

الهدف):)األشغال املختلفة والبناء.

شاآع) مكناس،) (: االجتماعي) املقر 

تونس عماآة آقم)1)شقة آقم)).

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  دآهم  (100.000

حصة من فئة)100)دآهم حرة فقدا.

 1000 ب) محمد  فاللي  السيد 

حصة.

ويوقعها) الشركة  يدير  (: اإلداآة)

غي2) ملدة  محمد،) فاللي  السيد 

محدودة.

من) (%5 رصم) بعد  (: األآلاح)

األآلاح لالحتياط القافوني يوزع الباقي)

في) مساهمتهم  حسب  الشركاء) على 

الرأسمال.
تم اإليداع القافوني باملركز الجهوي)

أغسطس) (13 بمكناس) لالستثماآ 

وآقم) ((359 (: آقم) تحت  (،(0(0

السجل التجاآي):)50373.
للخالصة والنشر
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 SOCIETE BO CARREAUX DE

L’ORIENT
SARL AU

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : وجدة، تجزئة 

بستان 3 بقعة 133

السجل التجاآي آقم 57 31

الزيادة في آأسمال الشركة
املنعقد) االستثنائي  العام  الجم  

لشركة) ((0(0 سبتم25) (30 بتاآيخ)

 SOCIETE BO CARREAUX DE

ذات) شركة  (L’ORIENT SARL AU

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والكائن مقرها بوجدة،)شاآع ادآيس)

بيجيي،) عماآة  األول،) الطابق  األك25 

قد قرآ الزيادة بمبلغ)900.000)دآهم)

حصة جديدة) (9000 وذلك بإصداآ)

من قيمة)100)دآهم للحصة الواحدة)

وذلك) بكاملها  وسددت  اكتتبت 

بمعادلتها م  ديون جاآية ومستحقة)

في حوزة الشريك الوحيد.

الشركة) آأسمال  أصبح  ذلك  إثر 
إلى) مقسما  دآهما  (1.000.000
دآهم) (100 فئة) من  حصة  (10000

للواحدة.
السادس) الفصل  ذلك  إثر  تغي2 
األسا�شي) القافون  من  والساب  

للشركة.
بمصلحة) القافوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجاآية)
بوجدة،)السجل التجاآي آقم)57 31 

بتاآيخ)3)فوفم25)0)0).
لإلشاآة والتنبيه
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االتحاد الصيدلي املغربي
شركة مجهولة االسم

آأسمالها : 11.590.000 دآهم
الكائنة بالرلاط زفقة اكلمان سيدي 

علي اكدال
العامة) الجمعية  قراآ  بموجب 
 (0(0 ماي) (5 العادية املنعقدة يوم)
»االتحاد) االسم) املجهولة  للشركة 
على) اإلعالن  تم  املغربي«،) الصيدلي 
ست) ملدة  جديد  متصرف  تعيين 
سنوات ولذلك يتكون مجلس اإلداآة)

من أآبعة متصرفين وهم):
السيد الشرادي الفضيلي صالح.

السيد التازي فجيب.
السيد ولعلو عبد الحفيظ.

السيدة أطبيب غزالن.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((0(0 أكتولر) ((7 بالرلاط يوم)

آقم)108069.
لإلشاآة والنص
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MARMOL DAHBI شركة
SARL AU

ش.م.م.ش.و
تجزئة الصدقة عماآة A الطابق 

السفلي صخي2ات تماآة
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي املؤآخ بتماآة)
تأسيس) تم  ((0(0 فوفم25) (3 يوم)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد رصائصها كالتالي):

 MARMOL شركة) (: التسمية)
DAHBI SARL AU)ش.م.م.ش.و

الهدف):)بي  مختلف أفواع الررام)
والحجر.

تجزئة الصدقة) (: املقر االجتماعي)
صخي2ات) السفلي  الطابق  (A عماآة)

تماآة.
املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100.000 آأسمال الشركة في قيمة)
حصة) (1000 إلى) مقسمة  دآهم 
 100 منها) الواحدة  قيمة  اجتماعية 
ومحرآة) مكتتبة  جميعها  دآهم 
مقسمة من طرف الشريك الويحد،)

السيد عبد املجيد الذهبي.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25.
السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)
عبد املجيد الذهبي ملدة غي2 محدودة.
تسجيل) تم  (: القافوني) اإليداع 
الشركة بالسجل التجاآي باملحكمة)
الرقم) تحت  بتماآة  االبتدائية 

.131(15
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كونصورسيوم املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة

توسي  غرض الشركة
التغيي2 القافوني التاب  لذلك
مطابقة القافون األسا�شي

االستثنائي) العام  الجم   قرآ 
للشركة) ((0(0 أكتولر) (5 بتاآيخ)
املغرب«) »كوفصوآسيوم  املسماة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
آأسمالها)33.000.000)دآهم،)مقرها)
دواآ) البيضاء،) بالداآ  االجتماعي 

الكواسم،)الحي الصناعي بوسكوآة):
بإدرال) الشركة  غرض  توسي  
على) والتأكيد  التالية،) األنشطة 
عباآة) بحذف  التصني   نشاط 

»يمكن«):
املخصصة) الخام  املواد  استي2اد 
التجميل) مستحضرات  لصناعة 
الشخصية) النظافة  ومنتجات 

ومنتجات التنظيف والتطهي2.
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التجميل) مستحضرات  استي2اد 

الشخصية) النظافة  ومنتجات 

ومنتجات التنظيف والتطهي2.

وتصدير) وتسويق  تصني  

ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

ومنتجات) الشخصية  النظافة 

التنظيف والتطهي2.

3)من) الفصل) تبعا لذلك،) تغيي2،)

القافون األسا�شي.

األسا�شي) القافون  مطابقة 

للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(0 فوفم25) (9 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم) 5)753.
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STE ISSOUFA BATIMENTS
SARL/AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

بمدينة) ومسجل  ((0(0 فوفم25) (9

تم) ((0(0 فوفم25) (9 بتاآيخ) تزفيت 

املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

محددة) وحيد  بشريك  املحدودة 

العناصر كما يلي):

 STE ISSOUFA (: التسمية)

BATIMENTS SARL/AU

الثاني) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
آقم)18)تجزئة الخي2)))تزفيت.

أو) املختلفة  األشغال  (: الغرض)

البناء)/)اإلنعاش العقاآي.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسي2):)الحسن حامي.
آأس املال):)100.000)دآهم مقسم)

إلى)1000)حصة بما قدآه)100)دآهم)

لكل حصة موزعة كما يلي):

الحسن) للسيد  حصة  (1000

حامي.

:)من) السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح يناير إلى)31)ديسم25.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

 738 آق) تحت  بتزفيت  االبتدائية 

بتاآيخ)10)فوفم25)0)0).

544 P

TANIRI TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
بتاآيخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وض  قوافين) (،(0(0 أكتولر) (19

الشركة ذات املميزات التالية):

TANIRI TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.

املوضوع):)

لجمي ) والدولي  الوطني  النقل 

البضائ  واألشياء)من أي فوع.

فقل) الغي2،) لفائدة  النقل 

املستخدمين لفائدة الشركة ولفائدة)

الغي2،)النقل امل25د الوطني والدولي.

فقل األمتعة غي2 املصحولة لفائدة)

الغي2.

النقل في املناطق الحضرية وفيما)

بين املدن لألشخاص والبضائ .

النقل السياحي،)فقل الركاب.

فقل جمي  املركبات وابالت.

تأجي2 شاحنات فقل البضائ .

جمي ) وتشغيل  وإداآة  تأجي2 

شركات أو وكاالت النقل الخ)...

ادآيس) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 
الحاآتي،)الزفقة)39،)آقم)11،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

السيد) بالكامل  ويملكها  دآهم  (100

عبد الرحمان بوستة.

السيد) طرف  من  تسي2  (: اإلداآة)

عبد الرحمان بوستة.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ)
566)/0))تسجيلها بالسجل التجاآي)

تحت الرقم التحليلي)33587.
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SWIFTMER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم وحيد

بتاآيخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وض  قوافين) (،(0(0 أكتولر) (19

الشركة ذات املميزات التالية):

SWIFTMER(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.

املوضوع):)

لجمي ) والدولي  الوطني  النقل 

البضائ  واألشياء)من أي فوع.

فقل) الغي2،) لفائدة  النقل 

املستخدمين لفائدة الشركة ولفائدة)

الغي2،)النقل امل25د الوطني والدولي.

فقل األمتعة غي2 املصحولة لفائدة)

الغي2.

النقل في املناطق الحضرية وفيما)

بين املدن لألشخاص والبضائ .

النقل السياحي،)فقل الركاب.

فقل جمي  املركبات وابالت.

تأجي2 شاحنات فقل البضائ .

جمي ) وتشغيل  وإداآة  تأجي2 

شركات أو وكاالت النقل الخ)...

 1 الوكالة) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 

الثاني) الطابق  (191D آقم) (D بلوك)

الشقة آقم)3)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

السيد) بالكامل  ويملكها  دآهم  (100

عبد اللطيف بولكنت.

السيد) طرف  من  تسي2  (: اإلداآة)

عبد اللطيف بولكنت.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ)

بالسجل) تسجيلها  ((0(0/(567

التحليلي) الرقم  تحت  التجاآي 

.33585
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االئتمافية املغرلية للمراقبة واملراجعة

آيفيز كوفت2ول

إقامة جوهرة) )زفقة ابن املعتز بلفدير

الداآ البيضاء

أفريك سبور

ش.م.م

STE AFRIC SPORT SARL

سجل تجاآي الداآ البيضاء

آقم 39185

تفويت حصص - استقالة مسي2
تعيين مسي2 جديد

سبتم25) (30 بمقت�شى قراآ بتاآيخ)

الشركة املحدودة) قرآ شركاء) ((0(0

املقر) سبوآ«) »أفريك  املسؤولية)

زفقة) (1( االجتماعي بالداآ البيضاء،)

ابن سراح الفيالت،)ما يلي):

املصادقة على التفويت من طرف)

السيد ايت امغاآ عبد هللا)600)حصة)

 150 لحسن) لحيان  السادة  لفائدة 

105)حصة،) حصة،)حسون إبراهيم)

حسون الحسين)105)حصة،)حسون)

حسون) السيدة  حصة،) (30 محمد)

إدآيس) حسون  حصة،) (15 رديجة)

30)حصة،)حسون سمي2ة)15)حصة،)

حصة،) ((5 فاطمة) الحيان  السيد 

حصة،) ((5 رديجة) الحيان  ابنسة 

الحيان) حصة،) ((5 أمينة) الحيان 

عبد) والحيان  حصة  ((5 سعيدة)

العالي)50)حصة.

قبول استقالة السيد ايت امغاآ)

للشركة) عبد هللا من منصب مسي2 

العالي) عبد  الحيان  السيد  وتعيين 

الشركة) وأن  للشركة  جديد  كمسي2 

أصبحت مسي2ة من السادة حسون)

إبراهيم،)لحيان لحسن والحيان عبد)

العالي ملدة غي2 محددة.

تعديل الفصل السادس والساب )

والساب  عشر من القافون األسا�شي)

فتيجة لذلك.



16001 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

األسا�شي) القافون  على  املصادقة 
الجديد للشركة تحت شكلها القافوني)
الجديد كشركة محدودة املسؤولية.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0))تحت)

آقم)967)75.
عن النسخة والنص
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االئتمافية املغرلية للمراقبة واملراجعة

آيفيز كوفت2ول

إقامة جوهرة) )زفقة ابن املعتز بلفدير

الداآ البيضاء

الهاتف):)07/ 3.0). ).)).05

الفاكس):)3.10). ).)).05

أفريك سبور
ش.م.م

STE AFRIC SPORT SARL
سجل تجاآي الداآ البيضاء

آقم 39185
وفاة شريك 

 املصادقة على تفويت حصص
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
بتاآيخ فاتح سبتم25)0)0))قرآ شركاء)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

»أفريك سبوآ«)ما يلي):
املرحومة) الشريكة  وفاة  معاينة 
السيد لحيان فاطمة املتوفية بتاآيخ)
حصة) (75 وتفويت) ((007 ماآس) (30
إلى) الشركة  في  تملكها  كافت  التي 
حسون) السادة  الشرعيين،) وآثتها 
15)حصة،)حسون الحسين) إبراهيم)
15)حصة،)حسون محمد)15)حصة،)
السيدة) حصة،) (15 إدآيس) حسون 
رديجة حسون)7)حصص،)والسيدة)

حسون سمي2ة)8)حصص.
املرحومة) الشريكة  وفاة  معاينة 
السيدة اعال عائشة املتوفية بتاآيخ)
0))فوفم25)011))وتفويت)600)حصة)
التي كافت تملكها في الشركة إلى وآثتها)
فاطمة) الحيان  السيدة  الشرعيين،)
رديجة) الحيان  ابنسة  حصة،) (75
 75 75)حصة،)ابنسة الحيان أمينة)
 75 سعيدة) الحيان  ابنسة  حصة،)
 150 محمد) الحيان  السيد  حصة،)
العالي) عبد  الحيان  والسيد  حصة 

150)حصة،)

املرحوم) الشريك  وفاة  معاينة 
بتاآيخ) املتوفى  الحيان محمد  السيد 
 150 وتفويت) ((018 فوفم25) (17
حصة التي كان يملكها في الشركة إلى)

وآثته الشرعيين):
السيدة الحيان فاطمة)5))حصة.
ابنسة الحيان رديجة)5))حصة.

ابنسة الحيان أمينة)5))حصة.
ابنسة الحيان سعيدة)5))حصة.
 50 العالي) عبد  الحيان  السيد 

حصة.
تعديل الفصل السادس والساب )
والساب  عشر من القافون األسا�شي)
فتيجة ملا ذكر واملصادقة على القافون)

األسا�شي الجديد.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 (0(0 أكتولر) ((6 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)9)7516.
عن النسخة والنص
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االئتمافية املغرلية للمراقبة واملراجعة

آيفيز كوفت2ول

إقامة جوهرة) )زفقة ابن املعتز بلفدير

الداآ البيضاء

أنوال بالستيك
ش.م.م

ANWAL PLASTIC SARL
سجل تجاآي الداآ البيضاء

آقم 97 108
 املصادقة على تفويت حصص عن 

طريق هبة
استقالة مسي2ين

سبتم25) (8 بتاآيخ) قراآ  بمقت�شى 
قرآ الشريك الوحيد للشركة) ((0(0
»أفوال) املحدودة) املسؤولية  ذات 
بالستيك«)ذات املقر االجتماعي بالداآ)
البيضاء،)كلم)11)طريق مديوفة دواآ)
عين) الحسني  الحي  عمالة  لحفاية 

الشق ما يلي):
املصادقة على عقد الهبة املؤآخ)
وهب) والذي  ((0(0 سبتم25) (8 في)
املحفوظ) برغاش  السادة  بمقتضاه 
 300 برغاش إبراهيم) حصة،) ((100
300)حصة) حصة ولرغاش الحسين)
في) يملكنها  التي  دآهم  (100 فئة) من 
الشركة لفائدة أريهم السيد برغاش)

سعيد.

برغاش) السادة  استقالة 
ولرغاش) إبراهيم  برغاش  املحفوظ،)
الحسين من منصب مسي2ين ومعاينة)
أن الشركة أصبحت مسي2ة من طرف)
السيد برغاش سعيد بصفته مسي2)

وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.
تعديل الفصل السادس والساب )
والساب  عشر من القافون األسا�شي)

فتيجة لذلك.
األسا�شي) القافون  على  املصادقة 

الجديد للشركة.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 (0(0 سبتم25) بتاآيخ) )) البيضاء)

تحت آقم) 1)7 7.
عن النسخة والنص
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االئتمافية املغرلية للمراقبة واملراجعة
آيفيز كوفت2ول

إقامة جوهرة) )زفقة ابن املعتز بلفدير
الداآ البيضاء

الشركة الجديدة لصناعة 
األحذية
ش.م.م
صوفيك

 SOCIETE NOUVELLE
 DE L’INDUSTRIE DE LA

CHAUSSURES SARL SONIC
سجل تجاآي الداآ البيضاء

آقم 37175
 املصادقة على تفويت حصص عن 

طريق هبة
بمقت�شى قراآ بتاآيخ فاتح أكتولر)
ذات) للشركة  شركاء) قرآ  ((0(0
ذات) املسؤولية املحدودة)»صوفيك«)
البيضاء،) بالداآ  االجتماعي  املقر 
طريق)9)10)أوالد حدو بقعة آقم)11 

سيدي معروف ما يلي):
املصادقة على عقد الهبة املؤآخ)
والذي وهبت) ((0(0 في فاتح أكتولر)
بمقتضاه السادة برادة محمد أمين)
 5000 حصة ولرادة عبد هللا) (5000
التي) دآهم  (100 فئة) من  حصة 
والدهما) لفائدة  الشركة  في  يملكانها 

السيد برادة عز الدين.

تعديل الفصل السادس والساب )

من القافون األسا�شي فتيجة لذلك.

األسا�شي) القافون  على  املصادقة 

الجديد للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  وقد 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاآيخ)9)فوفم25)0)0))تحت)

آقم)753161.
عن النسخة والنص
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 SOCIETE OGBA -

BATIMENT

SARL AU

RC : 87025

آأسمال الشركة : 90.000 دآهم

تفويت حصص
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املنعقد بتاآيخ)30)سبتم25)0)0))قرآ)

 SOCIETE OGBA - شركة) شركاء)

الرئي�شي) مقرها  (BATIMENT SARL

8 )طابق أآ�شي) بدواآ لواللدة إقامة)

تماآة،) الخي2  مرس  الفواآات  طريق 

 100 50 )حصة بثمن) قبول تفويت)

دآهم للحصة الواحدة التي كافت في)

إلى) احمد  الحسناوي  السيد  ملكية 

الرحمان،) عبد  الحسناوي  السيد 

للشركة) الرأسمال  توزي   ليصبح 

كالتالي):

السيد الحسناوي عبد الرحمان):)

900)حصة)90.000)دآهم.

الرحمان) عبد  السيد  التسيي2 

الحسناوي ملدة غي2 محددة.

تغيي2 الشكل القافوني للشركة من)

.SARL AU(إلى(SARL

تم اإليداع القافوني بمقر املحكمة)

فوفم25) (3 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)108171.

551 P



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16002

MSBM AGRO
تأسيس شركة

في مؤآخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس شركة ذات) ((0(0 أكتولر) (5

املواصفات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):

MSBM AGRO(:(التسمية

االستغالل) (: االجتماعي) الهدف 

الفالحي)/)ترلية الحيوافات.

دواآ ايت قسو) (: املقر االجتماعي)

الخميسات)-)سيدي الغندوآ.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيي2 

جمال سمي2 مسي2ا للشركة م  جمي )

الصالحيات.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ) (1( 3 بالخميسات تحت آقم)

10)فوفم25)0)0).
للنسخ والبيان

الوكيل
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 THERAPY

PARAPHARMACIE
تأسيس شركة

في مؤآخ  عرفي  عقد   بموجب 

1))أكتولر)0)0))تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

 THERAPY (: التسمية)

PARAPHARMACIE

(: االجتماعي) الهدف 

االستي2اد) (/ (PARAPHARMACIE

والتصدير.
التجاآي) املحل  (: املقر االجتماعي)

الكائن ب)61 )قطاع)))قصبة مهدية)

القنيطرة.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيي2 

م ) للشركة  مسي2ة  صوفيا  امالل 

جمي  الصالحيات.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
التجاآي) السجل  تحت  بالخميسات 

آقم)57075.
للنسخ والبيان

الوكيل
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BOUFLYOU CAR
تأسيس شركة

في مؤآخ  عرفي  عقد   بموجب 
8))أكتولر)0)0))تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
BOUFLYOU CAR(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)كراء)السياآات)
بدون سائق حصري.

األداآسة) زفقة  (: االجتماعي) املقر 
آقم)855)حي الياسمين)1)الخميسات.
الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)

في)100.000)دآهم.
السيدة) عينت  (: الشركة) تسيي2 
م ) للشركة  مسي2ة  مينة  الصالحي 

جمي  الصالحيات.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
التجاآي) السجل  تحت  بالخميسات 

آقم)9131).
للنسخ والبيان

الوكيل
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STE BEN KADOUR
تأسيس شركة

في مؤآخ  عرفي  عقد   بموجب 
تأسيس شركة ذات) ((0(0 يوليو) (3
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
STE BEN KADOUR(:(التسمية

مقاول) (: االجتماعي) الهدف 
األفظمة الكهرلائية.

حي الرشاد آقم) (: املقر االجتماعي)
6159)مجموعة)6)تيفلت.

الرأسمال):)حدد آأسمال الشركة)
في)100.000)دآهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيي2 
م ) للشركة  مسي2ا  ادآيس  بومدين 

جمي  الصالحيات.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجاآي آقم)5 5.
للنسخ والبيان

الوكيل
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STE PALOMA PLUS
SARL

تجزئة املجاعرة قطاع 5 آقم 8) 
الطابق األول الشقة 1 جرف امللحة 

سيدي قاسم
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 
بتاآيخ املؤآخ  للشركة   االستثنائي 
بمقر الشركة فقد) ((0(0 سبتم25) (8

تقرآ ما يلي):
حوزة) في  حصة  (5000 تفويت)
السيد العابد عبد هللا لفائدة السيد)
لبطاقة) الحامل  هشام  القسيمي 
 L310930 (- آقم) الوطنية  التعريف 
الغزاوي والسيد  حصة  ((500 
لبطاقة) الحامل  الهادي  عبد 
 -  GM56891  التعريف الوطنية آقم)

500) حصة.
لشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
املجاعرة) تجزئة  (: التالي) العنوان  إلى 
األول الطابق  ((8 آقم) (5  قطاع)

الشقة)1)جرف امللحة.
القافون) من  و7) (5 املادة) تعديل 

األسا�شي للشركة.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 
11)فوفم25)0)0))تحت آقم):)580.
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (8 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

DRUG SIRAJ
تأسيس شركة

آقم) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاآيخ ((0(0000 691303  
0)0))تم تأسيس شركة)  5))أكتولر)
شركة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

فردية،)رصائصها كالتالي):

DRUG SIRAJ(:(االسم التجاآي
ش.ذ.م.م- (: القافوني) الشكل 

ش.ف.
شمس) بلوك  سالوي  حي  (: املقر)

آقم)50)سيدي قاسم.
العقاقي2) بي   (: الرئي�شي) الهدف 
الكهرلاء) مقاول  بالتقسيط،)

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

التأسيس.
دآهم) (100.000 (: املال) آأس 
مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 
دآهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيي2):)كتيوي اسماعيل.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
قاسم يوم)5)فوفم25)0)0))تحت آقم)
7)5)السجل التجاآي آقم)8681).

557 P

STE HAY IMPEX
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 
تم وض ) ((0(0 أغسطس) (31 بتاآيخ)
القوافين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)

التصدير واالستي2اد.
التجاآة.

األشغال العامة أو أشغال البناء.
املقر):)عماآة آقم)30)شقة آقم)8 
شاآع موالي أحمد الوكيلي،)حسان،)

الرلاط.
بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000)دآهم.
التسيي2):)تداآ الشركة من طرف):

الفقي2 حسن.
بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 
بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
0)0)،)آقم السجل) 3)فوفم25) بتاآيخ)

التجاآي):)7191 1.
D : 10815 

558 P
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STE PROMACASH
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرلاط) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 

وض ) تم  ((0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ)

القوافين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)

الوساطة املالية.

تحويل األموال.

إداآة املعامالت اإللكت2وفية.

1)إقامة األمان) :)حي املسي2ة) املقر)
آقم)16)املحل التجاآي آقم)3)تماآة.

بما) املال  آأس  حدد  (: املال) آأس 

قدآه)100.000)دآهم.

غي2) ملدة  الشركة  تداآ  (: التسيي2)

محدودة من طرف):

الشرايبي امين.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بتماآة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاآيخ)10)فوفم25)0)0)،)آقم السجل)

التجاآي):)11)131.

D :  315
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فيداآكو ش.م.م
)آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين
زفقة مصطفى املعاني آقم)357 

الداآ البيضاء

EL ALAM IMMOBILIER
SARL

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 300.000 دآهم

مقر الشركة : زفقة كوآاي آقم 76

الداآ البيضاء

س.ت الداآ البيضاء
آقم 107099

فقل مقر الشركة
يوفيو) (30 في) مؤآخ  قراآ  حسب 

شركة في  الشركاء) قام  (،(0(0 

شركة) (EL ALAM IMMOBILIER
آأسمالها) املسؤولية،) محدودة 

300.000)دآهم،)املجتمعون في جم )

عام مختلط،)بما يلي):

الشركة من شاآع) فقل مقر  قراآ 

الداآ) (7 آقم) الخطابي  الكريم  عبد 

 76 آقم) كوآاي  زفقة  إلى  البيضاء،)

الداآ البيضاء.

تعديل تحرير البند) )من) بالتالي،)

النظام األسا�شي.

املوافقة على إعادة تقنين النظام)

األسا�شي.

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،(0(0 فوفم25) (5 في) البيضاء،)

آقم)996)75.
عن موجز وليان

املسي2
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فيداآكو ش.م.م

)آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين

زفقة مصطفى املعاني آقم)357 

الداآ البيضاء

HORUS TRANSACTIONS

SARL

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقر الشركة : زفقة الروماني أففا

آقم 8 الداآ البيضاء

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤآخ بالداآ)

(،(0(0 أكتولر) ((0 في) البيضاء)

لشركة) األسا�شي  النظام  إفجاز  تم 

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد مميزاتها كالتالي):

 HORUS (: الشركة) تسمية 

 TRANSACTIONS - SARL AU

ش.م.م ذات شريك وحيد.

الصفة القافوفية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

:)الداآ البيضاء)زفقة) مقر الشركة)

الروماني أففا آقم)8.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

1000)حصة تابعة للشركة) مجزأ إلى)

حصة) لكل  دآهم  (100 فئة) من 

مكتبة بكاملها ومدفوعة القيمة كليا)

فوآة) عمران  للسيدة  ومخصصة 

.AMRANE(Noura

غرض الشركة):)

جمي ) واستئجاآ  وتنمية  اقتناء،)

األمالك العقاآية لحساب الغي2 وكذا)

االستشاآة من أجل مشاآي  التنمية.

العقاآية) الوكالة  أنشطة  جمي  

ولي  وتأجي2 األمالك العقاآية) (شراء)

والوساطة العقاآية).

جمي  املعامالت التجاآية وتقديم)

الخدمات املرتبطة بالعقاآ على شكل)

الوساطة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

غي2) ملدة  (: الوحيدة) املسي2ة 

عمران،) فوآة  السيدة  محدودة 

في مزدادة  الجنسية،)  مغرلية 

باغمات مراكش،) (1989 سبتم25) (11

شاآع البيضاء) بالدا   الساكنة 

(،(6 آقم) قدوآ  بن  اللطيف  عبد 

والحاملة) (،6 آقم) الثالث  الطابق 

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.EE(97 (8

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء،)في)19)فوفم25)0)0)،)تحت)

آقم)753085.

بالسجل)) الشركة  تقييد  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

تحت) ((0(0 فوفم25) (19 في) البيضاء)

آقم)78859 .
عن موجز وليان

املسي2ة

فوآة عمران

561 P

فيداآكو ش.م.م

)آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين

زفقة مصطفى املعاني آقم)357 

الداآ البيضاء

INVEST TELECOM

SARL

شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 150.000 دآهم

مقر الشركة : عماآة الوحدة 179

زفقة الحاج عمر الريفي،

الداآ البيضاء

س.ت الداآ البيضاء

آقم 107589

تفويت حصص تابعة للشركة

بموجب عقد عرفي مؤآخ بالداآ)

فوتت) (،(0(0 سبتم25) (( في) البيضاء)

 SAHAM REAL ESTATE الشركة)

لفائدة) FUND S.A)شركة مساهمة،)

شركة) (CAP INFO S.A الشركة)

تابعتين) ((() حصتين) مساهمة،)

لكل) دآهم  (100 فئة) من  للشركة 

التي كافت تملكها في الشركة) حصة،)

.INVEST TELECOM

في) مؤآخ  عادي  غي2  قراآ  حسب 

الشركاء قام  (،(0(0 سبتم25) ((1 

بما يلي):

اإلشهاد على تفويت الحصتين)()) 

الشركة) لفائدة  للشركة  التابعتين 

.CAP INFO

من) و7) (6 البندين) تحرير  تعديل 

النظام األسا�شي.)

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء،)في))1)فوفم25)0)0)،)تحت)

آقم)300)75.
عن موجز وليان

اإلداآة املسي2ة

562 P
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فيداآكو ش.م.م

)آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين

زفقة مصطفى املعاني آقم)357 

الداآ البيضاء

 SOCIETE IMMOBILIERE

ZAHIA
SARL

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 00.000) دآهم

مقر الشركة : طريق الجديدة
آقم 303، الشقة 551

الداآ البيضاء

س.ت الداآ البيضاء
آقم 97393

تحيين النظام األسا�شي بعد وفاة 
شريكين

العادي) غي2  العام  الجم   قام 

املؤآخ في)3))يوفيو)0)0)،)بما يلي):

حصة) (600 بتوزي ) اإلشهاد 

تابعة للشركة بين وآثة السيد عبدو)

السقاط)Abdou(SEKKAT)بعد وفاته)

املؤآخ في)7))سبتم25)019).

 6 البندين) تحرير  تعديل  بالتالي،)

و7)من النظام األسا�شي.)

حصة) (1(3 بتوزي ) اإلشهاد 

السيد) وآثة  بين  للشركة  تابعة 

 Ahmed السقاط) بنكي2ان  أحمد 

في املؤآخ  وفاته  بعد  (BENKIRAN 

15)ماآس)0)0).

 6 البندين) تحرير  تعديل  بالتالي،)

و7)من النظام األسا�شي.)

الشركة) فظام  تقنين  إعادة 

األسا�شي.

بنكي2ان) رالد  السيد  تزكية 

 Khalid( BENKIRAN السقاط)

بصفته مسي2 ملدة غي2 محدودة.

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء،)في))1)فوفم25)0)0)،)تحت)
آقم)96))75.

عن موجز وليان

املسي2

السيد رالد بنكي2ان
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فيداآكو ش.م.م
)آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين
زفقة مصطفى املعاني آقم)357 

الداآ البيضاء

CAP INFO
S.A

شركة مساهمة
آأسمالها : 31.770.000 دآهم

مقر الشركة : زفقة كوآاي آقم 76

الداآ البيضاء

س.ت الداآ البيضاء
آقم 91179

ت.ج. 06 1086

فقل مقر الشركة
املختلط) العام  الجم   قام 

يوفيو) (30 في) املنعقد  للمساهمين 

0)0)،)بما يلي):

الشركة) مقر  فقل  على  املوافقة 

الطابق األو) (،11 من زفقة بليدة آقم)

زفقة) إلى  البيضاء،) الداآ  (5 آقم) ل 

م ) البيضاء) الداآ  (76 آقم) كوآاي 

مفعول آجعي بتاآيخ)5))أبريل)019)،)

في اإلداآة  مجلس  قبل  من   مقرآ 

16)ماآس)0)0).

تم إفجاز اإليداع القافوني بكتابة)

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء،)في)19)أكتولر)0)0)،)تحت)
آقم)85)750.

عن موجز وليان
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فيداآكو

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين
زفقة مصطفى املعاني آقم)357)-)الداآ البيضاء

STE MPC CASABLANCA
SARL

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 0.000)).11 دآهم

مقر الشركة : شاآع الزآقطوني آقم 

16) - الداآ البيضاء

س,ت الداآ البيضاء آقم 1999 1

تفويت حصص تابعة للشركة
إعادة تقنين النظام األسا�شي

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب  ( (- (1

(،(0(0 يوليو) ((1 في) بالداآ البيضاء)

 PARDIF HOLDING شركة) قامت 

بتفويت لفائدة السيد محمد املرزوقي)

 MOHAMED EL MARZOUQI

واحدة تابعة للشركة من) ((1) حصة)

دآهم التي كان يملكها في) (1000 فئة)

.MPC CASABLANCA(الشركة

-))حسب قراآ غي2 عادي بتاآيخ) ((

1))يوليو)0)0))قام الشركاء)بما يلي):

تابعة) حصة  بتفويت  اإلشهاد 

للشركة لفائدة السيد محمد املرزوقي)

.MOHAMED EL MARZOUQI

من) و7) (6 البندين) تحرير  تعديل 

النظام األسا�شي.

األسا�شي) النظام  تقنين  إعادة 

للشركة التي أصبحت شركة محدودة)

املسؤولية.

القافوني) اإليداع  إفجاز  تم  ( (- (3

التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

(،(0(0 8))أكتولر) بالداآ البيضاء)في)

تحت آقم)113)75.
عن موجز وليان

املسي2
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فيداآكو

شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها):)100.000)دآهم

عضو هيئة الخ25اء)املحاسبين

زفقة مصطفى املعاني آقم)357)-)الداآ البيضاء

STE SAHAM SKHIRAT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 910.900 دآهم

مقر الشركة : زفقة كوآاي آقم 76،  

الداآ البيضاء

س,ت الداآ البيضاء آقم 75))11

فقل مقر الشركة
 30 في) مؤآخ  قراآ  حسب  ( (- (1

في شركة) قام الشركاء) (،(0(0 يوفيو)

SAHAM SKHIRAT)شركة محدودة)
 910.900 آأسمالها) املسؤولية،)

عام) جم   في  املجتمعون  دآهم،)

مختلط،)بما يلي):

الشركة من شاآع) فقل مقر  قراآ 
الداآ) (،7 الكريم الخطابي آقم) عبد 
 76 آقم) كوآاي  زفقة  إلى  البيضاء،)

بالداآ البيضاء.
تعديل تحرير البند) )من) بالتالي،)

النظام األسا�شي.
النظام) من  ( ( النبد) تعديل 

األسا�شي املتعلق بتعيين املسي2ين.
القافوني) اإليداع  إفجاز  تم  ( (- ((
التجاآية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
(،(0(0 19)أكتولر) بالداآ البيضاء)في)

تحت آقم)87)750.
عن موجز وليان
اإلداآة املسي2ة
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 STE AYOURIS
TECHNOLOGIES

SARL
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 347 AMAL 4 1er
ETAGE CYM RABAT

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) ((0(0 أكتولر) ((( الرلاط بتاآيخ)
املسؤولة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 STE AYOURIS (: التسمية)

.TECHNOLOGIES
الهدف االجتماعي):

الهندسة في اإلعالميات.
بي  وإصالح معدات اإلعالميات.

عالقة) لها  الت  املعامالت  جمي  
باإلعالميات واألفت2فيت.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة الواحدة.
 500 (: عزيز) األزهاآي  السيد 

حصة.
السيد الشماخ رالد):)500)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
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املقر):)7 3)أمال) )الطابق األول ح)
ي م الرلاط.

املسي2):)السيد األزهادي عزيز.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 75(9
567 P

STE COMFYTEX
تأسيس شركة

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
مؤآخ في تماآة بتاآيخ)8)أكتولر)0)0) 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولة)

املحدودة.
صناعة) (: االجتماعي) الهدف 
املالبس وليعها)-)االستي2اد والتصدير.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دآهم للحصة الواحدة.
السيد حسن رشان):)0 3)حصة.
 330 (: املومني) اسماعيل  السيد 

حصة.
 330 (: فايد) الحق  عبد  السيد 

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

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
املقر):)آقم)133)تجزئة فضلي حي)

واد الذهب تماآة.
رشان) حسن  السيد  (: املسي2)

والسيد عبد الحق فايد.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.131163
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU ELKHATIB

الهاتف):)8.05.35).05.35

COMPTABLE(-(ZAROILI(@HOTMAIL.FR

STE TAZA FOOD SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها االجتماعي : 3.000.000 
دآهم

املقر االجتماعي : آقم  )1 مجموعة 
1 القدس )، تازة

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
شركة) قرآ شركاء) ((0(0 سبتم25) (8
شركة) (TAZA FOO SERVICERS

محدودة املسؤولية ما يلي):
الغماآتي) مزيان  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
)Z1750)مسي2 مشاآك للشركة) آقم)

املذكوآة لفت2ة غي2 محدودة.
تمنح جمي  الصالحيات للتصرف)
 TAZA FOOD شركة) باسم 
كريم) السيد  من  لكل  (SERVICES
التعريف) لبطاقة  الحامل  الغماآتي 
والسيد) (Z 809099 آقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  الغماآتي  مزيان 

.Z1750((التعريف الوطنية آقم
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القافوني 
يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

 9)فوفم25)0)0))تحت آقم)513.
مزيان الغماآتي

569 P

األستاذ عبد الحكيم أبو النعيم

موثق بالداآ البيضاء

STE HASARHOMES
بمقت�شى عقد توثيقي محرآ من)
طرف األستاذ عبد الحكيم أبو النعيم)
بتاآيخ)9))سبتم25)0)0))تمت معاينة)

القراآات ابتية):
العينية) الحصة  تقديم  تأكيد 
من طرف السيد محمد سمي2 بنوفة)
الطاهري) أمينة  والسيدة  لوآيدي 
للملك) املشاعة  حقوقهما  ملجموع 
املسمى أمينة الكائن بالداآ البيضاء)
العقاآي) الرسم  ذو  الحسني  الحي 
شركة) لفائدة  (، 7/36 10 آقم)
االجتماعي) مقرها  (HASARHOMES
املسي2ة) شاآع  البيضاء) بالداآ 
الطابق) أكتولر  (6 زفقة) (6 الخضراء،)
التجاآي) سجلها  آسين،) حي  الثالث 
بالداآ البيضاء)آقم)865 6 ،)حددت)
ومائتان) ماليين  ثمافمائة  في  قيمته 
 8.(50.000 دآهم) ألف  ورمسون 
مراقب) محضر  على  بناء) دآهم 

الحصص بتاآيخ)15)يوفيو)0)0).

املحددة) النقدية  الحصة  تأكيد 

في مبلغ مائتان ورمسون ألف دآهم)

من طرف السيد علي بنوفة لوآيدي)

عن) لوآيدي  بنوفة  غيتة  وابنسة 

محمد) السيد  الشرعي  وليهما  طريق 

سمي2 بنوفة لوآيدي لفائدة الشركة.

العينية) الحصص  معاينة  تمت 

النهائي) والتوزي   للشركة  والنقدية 

للشركة بين الشركاء.

تم تبني القافون األسا�شي املعدل)

للشركة.

تم اإليداع القافوني للشركة) ( (- ((

البيضاء) بالداآ  التجاآية  باملحكمة 

فوفم25) (9 بتاآيخ) (753061 تحت آقم)

.(0(0
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 STE ALPHA BATIMENT ET

 GENIE CIVIL

ALBAGEC

SARL AU

آأسمالها : 3.000.000 دآهم 

مقرها االجتماعي : إقامة B زفقة 

ضاية الرومي آقم  3 الطابق الثالث 

أكدال - الرلاط

السجل التجاآي : 95865

بالرلاط) مؤآخ  عقد  بمقت�شى 

بتاآيخ)9))يوفيو)0)0))قرآ ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

من إقامة ب زفقة ضاية الرومي آقم)

 3)الطابق الثالث أكدال)-)الرلاط إلى)

 7 زفقة أكلمان سيدي علي آقم) (  

الطابق األول أكدال.

النظام) وتعديل  الفصل) ) تغي2 

األسا�شي للشركة.

باملحكمة) :تم  القافوني) اإليداع 

فوفم25) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

التجراي) السجل  آقم  تحت  ((0(0

.5(01
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STE MOT PRESTATIONS
شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : آقم )91 الطابق 
الثاني حي املنزه ح ي م - الرلاط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 
شركة)MOT PRESTATIONS)شركة)
محدودة املسؤولية بتاآيخ)0))أكتولر)

0)0))ذات امليزات التالية):
املتنوعة) األشغال  في  مقاول 

والبناء.
الت2كيب الكهرلائي.

من) مكون  الشركة  آأسمال 
 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000
للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):
السيد كرم مطي ):)500)حصة.

السيد آحال مطي ):)500)حصة.
الشركة مسي2ة ملدة غي2 محدودة)

من طرف السيد كرم مطي .
سنة) (99 مدة الشركة محددة في)
ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في السجل)

التجاآي.
باملحكمة) الشركلة  تسجيل  تم 
فوفم25) (10 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))وتحت آقم)7383 1.
572 P

STE GOLDEN 7
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 15 شاآع األبطال 
شقة آقم   أكدال الرلاط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 
شركة) (STE GOLDEN 7 شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد بتاآيخ)18)سبتم25)0)0))ذات)

امليزات التالية):
بي  لوازم اإلعالميات.

األدوات التقنية.
من) مكون  الشركة  آأسمال 
 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000
للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16006

السيد سعيد اكزاآ):)1000)حصة.

الشركة مسي2ة ملدة غي2 محدودة)

من طرف السيد سعيد اكزاآ.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاآيخ تسجيلها في السجل)

التجاآي.

باملحكمة) الشركلة  تسجيل  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))وتحت آقم)7153 1.
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 STE HOUSE OF BEAUTY

SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

تأسيس) تم  بتماآة،) ((0(0 أكتولر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 STE HOUSE OF (: التسمية)

.BEAUTY SPA

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

أو) لحسابها  أو  بالخاآج،) أو  باملغرب 

لحساب الغي2 أو املساهمة إلى):

صالون للحالقة والتجميل.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دآهم موزعة كالتالي):

بنسعود هشام):)800)حصة.

ازآاآ فدوى):)00))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

 ( آقم) مخزن  (: االجتماعي) املقر 

الوفاق)3)آقم)68)3)تماآة.

ازآاآ فدوى) من طرف  (: التسيي2)

لبطاقة) الحاملة  محدودة  غي2  ملدة 

.UB5 671(التعريف الوطنية آقم

لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

 10 املحكمة االبتدائية بتماآة بتاآيخ)
آقم السجل التجاآي) ((0(0 فوفم25)

باملحكمة االبتدائية بتماآة)07)131.

574 P

STE EPI PROMO
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي : الداآ البيضاء، 

وازيس،   شاآع إمام مسلم

واملسجلة بالسجل التجاآي 

باملحكمة التجاآية للداآ البيضاء 

تحت آقم 1 590)

بمقت�شى محضر آسمي أفجز من)

موثق) أوتاغني  كمال  األستاذ  طرف 

 19 بتاآيخ) البيضاء) الداآ  بمدينة 

أكتولر)0)0))تقرآ وفق الجم  العام)

 EPI املسماة) للشركة  االستثنائي 

PROMO)شركة محدودة املسؤولية)

ما يلي):

مجموع) تفويت  على  املوافقة 

حصة) و50) الجاآي  الحساب 

محمد) السيد  طرف  من  اجتماعية 

اجتماعية) حصة  و50 ) بوزب  

 BINA املسماة) الشركة  طرف  من 

PRMIUM)شركة محدودة املسؤولية)

لفائدة) بوزب   فاصر  السيد  يمثلها 

 ANFA REALTIES املسماة) الشركة 

شركة مساهمة،)يمثلها السيد يونس)

السا�شي.

بوزب ) محمد  السيد  استقالة 

في) كمسي2ين  بوزب   فاصر  والسيد 

الشركة واملحافظة على السيد يونس)

السا�شي كمسي2 وحيد.

تغيي2 الشكل القافوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

األسا�شي) النظام  في  تعديل 

للشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

للداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاآيخ)5)فوفم25)0)0))تحت)
آقم)963)75.

للنسخة واإلشاآة

575 P

STE WARCH TEX
ش.م.م.

 AV(DES(F.A.R 4EME(ETAGE  9

N°13
الناظوآ

 (6 يوم) قراآ  محضر  بمقت�شى 

أكتولر)0)0))تم ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)

العنوان التالي):)شاآع آيت بقويا إقامة)
آحاب)))حي املطاآ الناظوآ.

))-))تم اإليداع القافوني باملحكمة)

فوفم25) (5 يوم) بالناظوآ  االبتدائية 

0)0))تحت آقم)3511.

576 P

STE RESTOKRAM
SARL

ش.ذ.م.م

تأسيس شركة
 5 بمقت�شى عقد عرفي املؤآخ في)

أكتولر)0)0))تم تأسيس الشركة.

 STE RESTOKRAM (: االسم)

.SARL

الهدف االجتماعي):

مطعم.

الوجبات الخفيفة.

التموين.

الفردوس) حي  (: االجتماعي) املقر 
آقم)610)تماآة.

مقداآه) (: الشركة) آأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

حصة) كل  مقداآ  اجتماعية  حصة 

100)دآهم.

 500 (: عمر) أحمد  أيت  السيد 

حصة اجتماعية.

السيدة منصوآ باهلل كريمة):)500 

حصة اجتماعية.

املدة):)99)عتاما.

عمر) أحمد  أيت  يعت25  (: التسيي2)

مسي2ا للشركة ملدة غي2 محددة.

الجهوي) باملكتب  اإليداع  تم 

 (0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم السجل التجاآي)31)131.
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 STE TD SOLEIL

DISTRIBUTION
SARL AU

تد سولي سي2فيس ديستغيبيسيو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

تأسيس
في) املؤآخ  العرفي  للعقد  طبقا 

القافون) وض   تم  ((0(0 أكتولر) (7

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة بشريك وحيد على الشكل)

التالي):

اسم الشركة):)تد سولي سي2فيس)

 STE TD SOLEIL ديستغيبيسيو)

.DISTRIBUTION SARL AU

غرض) يكمن  (: الشركة) غرض 

الشركة في):

تسويق وتصدير منتوجات الحوم)

والفواكه والخضر.

حي) (: للشركة) االجتماعي  املقر 

النهضة)1)آقم)0 1)تماآة.

آأس املال):)حدد آأسمال الشركة)

وقسم) دآهما  (100.000 مبلغ) في 

القيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

 100 مائة) هي  حصة  لكل  اإلسمية 

دآهما موزعة كالتالي):

(: الدين) صالح  احمينة  السيد 

1000)حصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد احمينة)

صالح الدين كمسي2 للشركة ملدة غي2)

محدودة.

السنة) تبتدئ  (: املالية) السنة 

املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في)

31)من ديسم25 من كل سنة.



16007 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
القافوني للشركة لدى كتابة الضبط)
باملحكمة التجاآية بالرلاط بالسجل)
في (1 7371 آقم) تحت   التجاآي 

 9)فوفم25)0)0).
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STE TRAITEUR OM SAAD
SARL AU

تريتوآ أم سعد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
تأسيس

في) املؤآخ  العرفي  للعقد  طبقا 
القافون) وض   تم  ((0(0 أكتولر) (7
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 
املحدودة بشريك وحيد على الشكل)

التالي):
سعد  أم  تريتوآ   : الشركة) اسم 
 STE TRAITEUR OM SAAD SARL

.AU
غرض) يكمن  (: الشركة) غرض 

الشركة في):
ممون حفالت.

حي) (: للشركة) االجتماعي  املقر 
األزآق النمسية تماآة)155.

آأس املال):)حدد آأسمال الشركة)
وقسم) دآهما  (100.000 مبلغ) في 
القيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)
 100 مائة) هي  حصة  لكل  اإلسمية 

دآهما موزعة كالتالي):
 1000 (: لهمام) رديجة  السيدة 

حصة.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيي2)
رديجة لهمام كمسي2ة للشركة ملدة)

غي2 محدودة.
السنة) تبتدئ  (: املالية) السنة 
املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في)

31)من ديسم25 من كل سنة.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
القافوني للشركة لدى كتابة الضبط)
باملحكمة التجاآية بالرلاط بالسجل)
 5 في) (131185 آقم) تحت  التجاآي 

فوفم25)0)0).
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STE METAL GAZ
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  بسال  ((0(0 سبتم25) (9
شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):
.STE METAL GAZ(:(التسمية

الهدف االجتماعي):
صناعة إفران غازية.

تاجر في أجزاء)الغازات املضغوطة)
املسالة واملذابة.

تصني  الغازات أو األجهزة املماثلة.
آأس املال):)100.000)دآهم.

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

زفقة) (3( (: االجتماعي) املقر 
كرسيفت سيدي مو�شى سال.

العتال) حسن  السيد  (: التسيي2)
 1987 سبتم25) (( بتاآيخ) املزداد 
 AB ( آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بنداوود) بسافية  ( الساكن) (6  6(3
زفقة النخيلة آقم)09))سال،)أو السيد)
7)سبتم25) مراد العتال املزداد بتاآيخ)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  (1983
بسافية) الساكن  (AB606813 آقم)
بنداوود زفقة النخيلة آقم)09))سال.

التسجيل) تم  (: التجاآي) السجل 
بالسجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)
تحت) ((0(0 سبتم25) (5 بتاآيخ) بسال 

آقم)3)))3)آقم اإليداع))7)35.
580 P

STE HOWSE OF GAZ
SARL AU

وض ) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):
:)شركة هاوس أوف كاز) التسمية)

ش.م.م.)ذات شريك وحيد.
مسؤولية) (: القافوني) الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد.
الغاز) بي   (: االجتماعي) الهدف 

املضغوط السائل بالتقسيط.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاآي.

املسي2):)السيد العروبي محمد.
التوقي ):)السيد العروبي محمد.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)
موزعة على الشكل التالي):

العروبي محمد):)1000)حصة.
العنوان االجتماعي):)دواآ ال25اهمة)

عامر الجنولية سال.
السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسم25.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  آقم 
 5 بتاآيخ) (35(70 بسال) االبتدائية 

فوفم25)0)0).
581 P

STE MAJID ANP AUTO
ذات الشريك الوحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم
مقرها االجتماعي : 30 شاآع عقبة 

شقة آقم 1 أكدال - الرلاط
بتماآة) مؤآخ  محضر  بمقت�شى 
0)0))للجم  العام) 16)ماآس) بتاآيخ)
ذات) ش.م.م.) لشركة  العادي  الغي2 
االجتماعي) مقرها  الوحيد  الشريك 
أكدال) (1 شاآع عقبة شقة آقم) (30
الرلاط تم اإلقراآ باألغلبية على ما) (-

يلي):
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)
908)سكتوآ حي النصر عين) الرقم) (:

عودة تماآة.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاآيخ) (107877 آقم) تحت  بالرلاط 

1))أكتولر)0)0).
582 P

STE DG DEPLOY
بمقت�شى عقد عرفي تم ما يلي):

مسؤولية) ذات  شركة  تأسس 
محدودة.

.STE DG DEPLOY(:(التسمية
علوم) (: االجتماعي) الهدف 
التحليل) (ال25مجة  الكمبيوتر)

التصميم تطوير الكمبيوتر).

دآهم) (10.000 (: آأسمال الشركة)

 100 100)حصة من فئة) مقسم إلى)

الواحدة موزعة على) للحصة  دآهم 

الشكل التالي):

محمد بدآ بنقصو):)70حصة.

لوديني حكيمة):)30)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم25 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى من تاآيخ التسجيل.

املقر):)محج الرياض سنت2 الطابق)

الخامس بناية)7)و8)الرلاط.

املسي2):)السيد محمد بدآ بنقصو.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفم25) (1( بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت الرقم)59 7 1.

583 P

األمافة امللكية للمغرب

9))شاآع العلويين آقم)1))-))الرلاط

شركة أكروميروون

االستثنائي) العام  الجم   إن 

أكتولر) ((1 املنعقد بالعرائش بتاآيخ)

0)0))لشركة أكرومي2وون ش.ذ.م.م)

العرائش) وذات شريك وحيد مقرها 

8 1)زفقة عالل بن عبد هللا،)آأسمالها)

00.000 .7)دآهم واملسجلة بالسجل)

(،1 7 بالعرائش تحت آقم) التجاآي 

قد قرآ ما يلي):

من) الشركة  آأسمال  في  الزيادة 

00.0000 .7)دآهم إلى)000.000. 3 

دآهم.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ) بالعرائش 

تحت آقم)0)0)/1070.
مبثابة مقتطف وبيان

رئيسة مجلس اإلدارة

584 P



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16008

STE MAYAMEY
تأسيس شركة

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)
قد تم تأسيس شركة) ((0(0 أكتولر)
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):
.STE MAYAMEY(:(التسمية

املعدات) بي   (: االجتماعي) الهدف 
األجهزة) صيافة  (- الطبية) واملنتجات 

الطبية)-)تجاآة.
آأسمال الشركة):)10.000)دآهم.

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

بركوال) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
شاآع موالي الرشيد)-)تماآة.
التسيي2):)دوليزل مليكة.

اإليداع القافوني):)0)0)/11/11.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
باملحكمة االبتداية بتماآة)17)131.

585 P

STE MORWEST
تأسيس شركة

 8 في) بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ 
قد تم تأسيس شركة) ((0(0 أكتولر)
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):
.STE MORWEST(:(التسمية

أشغال عامة) (: الهدف االجتماعي)
استي2اد وتصدير،) تجاآة،) البناء،) أو 
واألعمال) املدفية  الهندسة  أعمال 

الفنية.
 1.000.000 (: الشركة) آأسمال 

دآهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
زاوية) بتماآة  (: االجتماعي) املقر 
السادس،) ومحمد  الثاني  الحسن 

.5B(عماآة النخيل،)شقة

التسيي2):)أمين تراص.
اإليداع القافوني):)0)0)/11/11.

التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
باملحكمة االبتداية بتماآة)19)131.

586 P

 STE STOP HADIL SERVICES

MAHJOUBI

ش.م.م

الزيادة في آأسمال الشركة
1)-))بموجب محضر قراآ الشريك)

 (( بتاآيخ) بالرلاط  املؤآخ  الوحيد 

أكتولر)0)0))تمت املصادقة على ما)

يلي):

بما) الشركة  آأسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  دآهم  (1.900.000 قدآه)

 (.000.000 إلى) دآهم  (100.000

دآهم عن طريق رلق)19.000)حصة)

جديدة.

الجديد) التوزي   على  املصادقة 

لرأسمال الشركة.

من) و07) (06 آقم) البنود  تغيي2 

عالقة) لها  التي  األسا�شي  النظام 

بالتغيي2ات السالفة الذكر واملصادقة)

على القافون األسا�شي املعدل.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

ل5ن سليمان بتاآيخ)10)فوفم25)0)0) 

تحت الرقم) 37.

587 P

STE ORIGINALE CREA

SARL AU

بمقت�شى قراآ استثنائي حرآ في) (

الشركة) قرآ شركاء) ((0(0 يوليو) ((7

ذات) ش.م.م.) (ORIGINALE CREA

الشريك الوحيد ما يلي):

تصفية مسبقة للشركة.

السيدة) للشركة  املصفية  تعيين 

طاآق سمية وكذا مكان التصفية في)

3)شاآع عنابة شقة)))حسان الرلاط.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

6))أغسطس) في) (106((3 تحت آقم)

.(0(0

588 P

STE TUNINGBLOG
SARL AU

في محرآ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
فظام) تكوين  تم  ((0(0 فوفم25) (5  
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

رصائصها كالتالي):
.STE TUNINGBLOG(:(التسمية

الهدف):)تماآس الشركة األهداف)
التالية):

الجديدة) السياآات  استي2اد 
واملستعملة.

االستي2اد والتصدير.
استي2اد معدات اإلسعاف والعتاد.
زفقة) مكرآ  (1( (: املقر االجتماعي)

لبان شقة آقم)3)املحيط الرلاط.
آأس املال االجتماعي):)عشرة ألف)
 100 مقسم إلى مائة) (10.000 دآهم)
دآهم) مائة  واحدة  كل  قيمة  حصة 

.100
تم تعيين السيد عادل) (: التسيي2)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بوزيد 
كمسي2) (AB101611 آقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي2 محدودة.
وض ) تم  (: القافوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القافوني  امللف 
باملحكمة التجاآية بالرلاط تحت آقم)

السجل التجاآي)91 7 1.
589 P

 STE NEW STYLE
AMENAGMENT N.S.A

SARL AU
 (7 بمقت�شى عقد عرفي محرآ في)
أكتولر)0)0))تم تكوين فظام أسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد رصائصها كالتالي):
 STE NEW STYLE (: التسمية)

.AMENAGMENT N.S.A
الهدف):)تماآس الشركة األهداف)

التالية):
الت2ويج العقاآي بكافة أشكاله.

دآاسة وتنفيذ كافة أعمال تطوير)
وصيافة األآا�شي.

أعمال) كافة  وتنفيذ  دآاسة 

الهندسة املدفية.

بلوك) (19 قطاع) (: املقر االجتماعي)

شاآع صنولر حي الرياض) (16 د آقم)

الرلاط.
مائة ألف) (: آأس املال االجتماعي)

مائة) إلى  مقسم  (100.000 دآهم)

حصة قيمة كل واحدة مائة) (1000

دآهم)100.

تم تعيين السيد مباآك) (: التسيي2)

التعريف) لبطاقة  الحامل  موطالب 

))A 13)كمسي2 وحيد) الوطنية آقم)

للشركة وملدة غي2 محدودة.

وض ) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القافوني  امللف 

باملحكمة التجاآية بالرلاط تحت آقم)

السجل التجاآي)89 7 1.

590 P

STE JAMIR VILLAS
SARL AU

تأسيس رشكة
 (0(0 أكتولر) بتاآيخ) 1) تم 

وض  قافون منظم لشركة باملميزات)

التالية:

STE JAMIR VILLAS(:(التسمية

SARL AU)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات مساهم واحد.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

الهدف):

منعش عقاآي.

الصفقات) العقاآي  الت2ويج 

وامللكية) اإليجاآات  إداآة  العقاآية 

املشت2كة.

املقر االجتماعي):)شاآع عبد الكريم)

 109 العماآة) جواد  إقامة  الخطابي 

الطابق الثالث كليز) ( 3 الشقة آقم)

مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  دآهم  (100.000 مبلغ)

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزعة كابتي):



16009 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

 1000 (: جعدان) سفيان  السيد 

حصة.

غي2) ملدة  الشركة  تسي2  (: اإلداآة)

سفيان) السيد  طرف  من  محدودة 

جعدان.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح أكتولر إلى غاية)30)سبتم25.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاآيخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفم25) (10 التجاآية بمراكش بتاآيخ)

وسجلت) (117080 تحت آقم) ((0(0

الشركة في السجل التجاآي بمراكش)

تحت آقم)108031.

591 P

STE IMMOBILIERE SENHAJI

ش.م.م.

شريك وحيد

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

األستاذة أمال صنهاجي كريم موثقة)

بفاس بتاآيخ)0))أكتولر)0)0))فوتت)

لفائدة) حنان  الصنهاجي  السيدة 

السيد عيبود بنشقرون حمزة جمي )

ب) املقدآة  االجتماعية  حصصها 

50) )حصة اجتماعية التي تمتلكها)

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

 IMMOBILIERE SENHAJI املسماة)

االجتماعي) آأسمالها  ش.م.م.)

50.000).1)دآهم ومقرها االجتماعي)

اليسر،) إقامة  (،1 آقم) متجر  بفاس 

عماآة)8،)شاآع الجيش امللكي.

تبعا لهذا التفويت أصبحت شركة)

ش.م.م.) (IMMOBILIERE SENHAJI

السيد) هو  واحد  شريك  من  تتكون 

عيبود بنشقرون حمزة.

تسمية) تصبح  ذلك  إثر  وعلى 

شركة) (: يلي) كما  الشركة 

ش.م.م.) (IMMOBILIERE SENHAJI

ذات شريك وحيد.

استمراآ السيد عيبود بنشقرون)

حمزة كمسي2 للشركة املذكوآة أعاله)

ملدة غي2 محدودة.

استقالة السيدة الصنهاجي حنان)

من منصب التسيي2 ومنحها إبراء)تاما)

ونهائيا.

وفتيجة لذلك تم تعديل القافون)

األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (10 بتاآيخ)

.(0(0/30(0
بمثابة مقتطف

ديوان األستاذة أمال صنهاجي كريم

موثقة

592 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE DJOUZ FRERES
ش.م.م.

آأسمال : 1.158.000 دآهم

املقر االجتماعي : تجزئة الفتح مركز 

أكنول - تازة

تعديل
فاتح) بتاآيخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) شركاء) قرآ  ((0(0 يوليو)

DJOUZ FRERES SARL)آف  آأسمال)

الشركة من)558.000)إلى)1.158.000 

دآهم.

 6000 رلق) الشركاء) قرآ  كما 

حصة جديدة بقيمة)100)دآهم لكل)

حصة وقد تم على الشكل التالي):

للشركة) الجاآي  الحساب  إدماج 

بمبلغ)600.000)دآهم.

القافون) من  (7-6 للفصل) ووفقا 

الرأسمال) يصبح  للشركة  األسا�شي 

الجديد)1.158.000)دآهم مقسم إلى)

الشكل) على  موزعة  حصة  (11580

التالي):

 3860 (: محمادي) أدجوز  السيد 

حصة)-)386.000)دآهم.

 3860 (: فجيم) ادجوز  السيد 

حصة-)386.000)دآهم.

السيد أدجوز عبد الرزاق):)3860 

حصة)-)386.000)دآهم.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت إيداع آقم))5 )بتاآيخ)5)أكتولر)

.(0(0
بمثابة مقتطف وليان

593 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE BTRADIVE

ش.م.م.

آأسمال : 00).1 0.) دآهم

املقر االجتماعي : )51  بلوك 1 حي 

الرشاد - تازة

تعديل
فاتح) بتاآيخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) شركاء) قرآ  ((0(0 يوليو)

آأسمال) آف   (BTRADIVE SARL

الشركة من)00).01 )إلى)00).1 0.) 

دآهم.

 16 00 رلق) الشركاء) قرآ  كما 

حصة جديدة بقيمة)100)دآهم لكل)

حصة وقد تم على الشكل التالي):

للشركة) الجاآي  الحساب  إدماج 

بمبلغ)0.000 1.6)دآهم.

القافون) من  (7-6 للفصل) ووفقا 

الرأسمال) يصبح  للشركة  األسا�شي 

الجديد)00).1 0.))دآهم مقسم إلى)

الشكل) على  موزعة  حصة  ((0 1(

التالي):

 (0 1( (: السيد العزوزي حسان)

حصة)-)00).1 0.))دآهم.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 16 بتاآيخ) ( 7( آقم) إيداع  تحت 

أكتولر)0)0).
بمثابة مقتطف وليان

594 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE SNJ ALUMINIUM
ش.م.م.

آأسمال : 600.000 دآهم

املقر االجتماعي : شقة آقم 17 عماآة 

آياض الزياني باب طيطي  - تازة

تعديل
 8 بتاآيخ) عرفي  عقد  بموجب 

 SNJ شركة) قرآ شركاء) ((0(0 يوليو)

آأسمال) آف   (ALUMINIUM SARL

 600.000 إلى) (100.000 الشركة من)

دآهم.

 5000 رلق) الشركاء) قرآ  كما 

حصة جديدة بقيمة)100)دآهم لكل)

حصة وقد تم على الشكل التالي):

للشركة) الجاآي  الحساب  إدماج 

بمبلغ)500.000)دآهم.
القافون) من  (7-6 للفصل) ووفقا 

الرأسمال) يصبح  للشركة  األسا�شي 

إلى) مقسم  دآهم  (600.000 الجديد)

الشكل) على  موزعة  حصة  (6000

التالي):

 3000 (: عصام) الزياني  السيد 

حصة)-)300.000)دآهم.

السيد الزياني مراد):)3000)حصة)

- 300.000)دآهم.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت إيداع آقم)51 )بتاآيخ)5)أكتولر)

.(0(0
بمثابة مقتطف وليان
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE NOBLE REST
ش.م.م.

آأسمال : 1.500.000 دآهم

املقر االجتماعي : إقامة شامة مكتب 

آقم  ) الطابق 3 قسو مداح   - تازة

بموجب عقد عرفي بتاآيخ)9)يوليو)

من القافون) (3 ووفقا للفصل) ((0(0

شركة) األسا�شي للشركة قرآ شركاء)

NOBLE REST SARL)إضافة نشاط)

البناء) وأشغال  املختلفة  األشغال 

السابقة) األنشطة  على  الحفاظ  م  

للشركة.

إطعام جماعي.

معامالت.

تنظيف.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ (337 آقم) إيداع  تحت   بتازة 

 6)أغسطس)0)0).
بمثابة مقتطف وليان
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE SOUFIAN ISKANE
ش.م.م.ش.و

آأسمال : 1.900.000 دآهم

املقر االجتماعي : حي بين الجرادي 

زفقة طنجة   - تازة

تعديل
راص) توقي   ذي  عقد  بموجب 

بتاآيخ فاتح يوليو)0)0))قرآ الشريك)

 SOUFIAN ISKANE(الوحيد للشركة

SARL AU)قرآ ما يلي):

رلق)18000)حصة جديدة بقيمة)
دآهم لكل حصة وقد تم على) (100

الشكل التالي):
للشركة) الجاآي  الحساب  إدماج 

بمبلغ)1.800.000)دآهم.
القافون) من  (9-8 للفصل) ووفقا 
الرأسمال) يصبح  للشركة  األسا�شي 
1.900.000دآهم مقسم إلى) الجديد)
الشكل) على  موزعة  حصة  (19.000

التالي):
 19.000 (: السيد ال25ودي أحمد)

حصة)-)1.900.000)دآهم.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاآيخ ( 78 آقم) إيداع  تحت   بتازة 

 19)أكتولر)0)0).
بمثابة مقتطف وليان
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اكاكوفتا
آقم)6))عماآة املستقبل شاآع ابن العربي،)الحي)

الصناعي)-)أكاجي2

STE DETROIT STONE
SARL

الغي2) العام  الجم   بموجب  قرآ 
أكتولر) (7 بتاآيخ) املنعقد  العادي 

0)0))ما يلي):
بي  حصص الشركة):

تم تفويت حصص):
 FATIMA ZAHRA السيدة)

: ABOULHOUKOUQ
17.500)حصة.

: MOHAMED BELLI(إلى السيد
500))حصة.

: EL HOCINE BELLI(والسيد
500))حصة.

: OTHMAN BELLI(والسيد
500))حصة.

توزي  آأسمال الشركة):
: MOHAMED BELLI(السيد

 3.(50.000 (- حصة) (3(.500
دآهم.

: EL HOCINE BELLI(والسيد
500))حصة)-)750.000)دآهم.

: OTHMAN BELLI(والسيد
500))حصة)-)750.000)دآهم.

استقالة املسي2):

 FATIMA السيدة) استقالة 
.ZAHRA ABOULHOUKOUQ

تعيين املسي2):
 MOHAMED BELLI السيد)
 J 97 (الحامل للبطاقة الوطنية آقم

كمسي2 الوحيد لشركة.
الشركة) قرآت  (: اإلمضاء)
للسيد) الوحيد  اإلمضاء) أن 
الحامل) (MOHAMED BELLI

.J 97 (للبطاقة الوطنية آقم
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (0(0 فوفم25) بتاآيخ) ) بطافطان 
تحت آقم)37))السجل التجاآي آقم)

.3677
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 STE FIRST MESSAGERIE
INTER NATIONAL

SARL
حل قبل األوان

الغي2) العام  الجم   بموجب  قرآ 
العادي املنعقد بتاآيخ)3)يناير)0)0) 

ما يلي):
 FIRST األوان) قبل  حل 
.MESSAGERIE INTER NATIONAL
تعيين السيد رالد هايك لتصفية)

حساب الشركة.
سيصفي) الذي  املقر  تعيين 
تجزئة (( آقم) الشركة  حساب   فيه 
(- الدارلة) حي  س  فوع  د  ج  (189  

أكادير.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((0(0 ماآس) (5 بتاآيخ)
آقم) التجاآي  السجل  (898(1

.33815
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 STE DEVELOPED
TECHNOLOGIES

SARL
تأسيس شركة

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 10)فوفم25)0)0))تم إحداث القافون)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

تتلخص فيما يلي):

 STE DEVELOPED (: التسمية)
.TECHNOLOGIES SARL

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):
املعدات) وصيافة  تركيب 
شاشات) (: لالتصاالت) الكهرلائية 

العرض ومك25ات الصوت.
معدات) وتكوين  ارتباآات 
متن) على  واألفظمة  االتصاالت 

الطائرة.
دآاسات صوتية.

وكهرلاء) الكهروضوئية  الت2كيبات 
املباني.

أعمال أو إنشاءات مختلفة.
إداآة املشاآي  لجمي  املهن.

ردمات املعلومات التجاآية.
تجاآة.

التصدير واالستي2اد.
العمليات) جمي   عام  بشكل 
الصناعية والتجاية واملهنية التي قد)
غي2) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بهدف الشركة وجمي  األشياء)
املماثلة أو ذات الصلة التي قد تعزز)

توسعها أو تطويرها.
االجتماعي  : املقر 

 15 AVENUE AL ABTAL APT   
AGDAL RABAT.

املدة):)99)سنة.
دآهم) (15.000 (: آأسمال الشركة)
مقسمة إلى)150)حصة اجتماعية من)

فئة)100)دآهم للحصة الواحدة.
الساقية) عمر  السيد  (: التسيي2)

لكبي2ة ملدة غي2 محدودة.
(: الفت2ة املعمول بها رالل السنة)

تبدأ من فاتح يناير إلى)31)ديسم25.
لفائدة) (%5 بعدرصم) (: األآلاح)
االحتياط القافوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قراآ الشركاء.
 1 7 57 (: التجاآي) السجل 

الرلاط.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

في)13)فوفم25)0)0).
من أجل االستخالص والبيان
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 STE CAPITAL LUXE 

DE TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

البناء) وأعمال  املختلفة  األعمال 

ومطوآ عقاآات مقاول غرس أو صيافة)

الحدائق الطرق.
شاآع) (5 آقم) (: االجتماعي) املقر 

الطابق) عبادي،) حي  األول،) الحسن 

األول،)تماآة.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مقسمة محمد البكوآي)1000)حصة)

من فئة)100)دآهم للحصة الواحدة.

التسيي2):)محمد البكوآي.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.131(33
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MRABIT IMPORT EXPORT
SARL AU

الحل املسبق لشركة
 MRABIT شركة) شركاء) اجتم  

في) (IMPORT EXPORT SARL AU

جم  استثنائي يوم)8))أكتولر)0)0) 

وقرآوا ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

أشرف) املرابط  السيد  تعيين 

بصفته مصفيا للشركة.

 1(16 (: وجعل محل التصفية ب)

تجزئة الوفاق،)تماآة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتماآة تحت آقم)6)1083.
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ISAK GROUPE
SARL AU

فسخ الشركة
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ) للشركة  العادي   الغي2 

الشريك) قرآ  (،(0(0 أكتولر) (18

 ISAK GROUPE لشركة) الوحيد 

SARL AU)التالي):

 ISAK لشركة) املسبق  الحل 

GROUPE SARL AU)من التاآيخ أعاله.

أكناو) اسماعيل  السيد  تعيين 

بصفته مصفيا للشركة.

 وجعل محل التصفية ب):)عماآة)30 
الوكيلي،) أحمد  موالي  زفقة  (8 آقم)

حسان،)الرلاط.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوفبمر) (9 بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية 

0)0))تحت آقم)7)1083.
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ESTHERA LABS
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مسجل بتاآيخ)

تأسيس) تم  قد  ((0(0 أكتولر) (1(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 ESTHERA LABS (: التسمية)

.SARL AU

بي ،) شراء،) (: االجتماعي) الهدف 

واألدوات) املعدات  وتصدير  استي2اد 

الجراحية الطبية.
في) حدد  (: الشركة) آأسمال 

 100 إلى) موزعة  دآهم  (10.000

دآهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

وإسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد فبيل جلولي،)الحامل للبطاقة)

.EE13 55(الوطنية آقم

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسم25 ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
شقة) (،30 آقم) (: املقر االجتماعي)
لوكيلي،) احمد  موالي  شاآع  آقم 

حسان،)الرلاط.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد فبيل جلولي،)الحامل للبطاقة)

ملدة) وذلك  (EE13 55 آقم) الوطنية 

غي2 محدودة.

باملحكمة) التجاآي  السجل  آقم 

التجاآية بالرلاط):)93 7 1.
مقتطف من أجل االشهاآ
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BOUCHERIE MODERNE 59
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) بالقنيطرة يوم) 1)

وض  القافون األسا�شي لشركة ذات)

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 BOUCHERIE (: التسمية)

.MODERNE 59 SARL AU

(،J(املقر االجتماعي):)محل آقم)9)شاآع 

فالفلوآي،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)

الجزاآة)؛

واملدرنة) اململحة  اللحوم  تاجر 

واملجففة وامل25دة)؛

مصن  لحوم باآدة.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم.

التسيي2):)أسند إلى املهدي زفزاف،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G7037(8
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

آقم) تجاآي  سجل  ((0(0 فوفم25) (5

.57033
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CHARAFA BEAUTY
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) ((6 بالقنيطرة يوم)

وض  القافون األسا�شي لشركة ذات)

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 CHARAFA BEAUTY (: التسمية)

.SARL AU

آقم) ،) (،(3 (: االجتماعي) املقر 

مكتب) (11 مبنى فلوآي) شاآع أفوال،)

ميموزا،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)

تصفيف الشعر للسيدات)؛

التدليك،) الشعر،) تصفيف 

بقص) التجميل  عالجات  التلوين،)

الشعر،)عالج الجسم،)الحمام.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم.

إمان،) آوان  إلى  أسند  (: التسيي2)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G6813 1

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)

آقم) تجاآي  سجل  ((0(0 فوفم25) (9

.57059
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STE CLEAN NET HOME
SARL AU

الرأسمال : 100.000 دآهم

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاآيخ)

القافون) تم وض   (،(0(0 فوفم25) ((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات) واحد،) بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 CLEAN (: االجتماعية) التسمية 

.NET HOME SARL AU

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

ردمات التنظيف)؛

مقاول في األشغال العامة.

 30 آقم) عماآة  (: االجتماعي) املقر 

أحمد) موالي  زفقة  (،8 آقم) الشقة 

لوكيلي،)حسان،)الرلاط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاآيخ تأسيسها.

الرأسمال االجتماعي):)حدد آأسمال)

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

دآهم للحصة وزعت كما يلي):
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 1000 املراصني) عصام  السيد 
حصة)؛

مجموع الحصص)1000)حصة.
من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.
التسيي2):)تم تعيين السيد عصام)
غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  املراضني 

محدودة.
تم إيداع السجل التجاآي بكتابة)
بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية   املحكمة 
))فوفم25)0)0))تحت آقم)9))7 1.
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 LA BONNE PIERRE
CONSTRUCTION

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم وض ) بالرلاط،) ((0(0 8))سبتم25)
ذات) للشركة  األسا�شي  القافون 
املسؤولية املحدودة تحمل الخصائص)

التالية):
الشركاء):

الحامل) مصطفى،) مجدة  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A(63901)؛
الحامل) محمد،) مجدة  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A565679)؛
الحامل) توفيق،) مجدة  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A7(6 50)؛
الحامل) حسين،) مجدة  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A73 556
 LA BONNE PIERRE (: التسمية)

.CONSTRUCTION
ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي):)أشغال البناء.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)
التأسيس النهائي.

آأس املال):)1.000.000)دآهم.
إقامة املنصوآ،) (: املقر االجتماعي)
عماآة س،)شقة))،)الطابق األول،)دواآ)

الكوآة،)يعقوب املنصوآ،)الرلاط.

التسيي2):)السيد مجدة مصطفى،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.A(63901(آقم

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير من كل سنة وتنتهي في)31)ديسم25)

من ففس السنة ما عدا السنة األولى)

تبتدئ من تاآيخ التسجيل في السجل)

التجاآي إلى غاية)31)ديسم25)0)0).

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

التجاآية للرلاط آقم التقييد بالسجل)

التجاآي)7505 1.

608 P

OPTIMAL EVENT
SARL AU

املؤآخ) العام  الجم   بمقت�شى 

بتاآيخ)8))أكتولر)0)0))قرآ صاحب)

 OPTIMAL EVENTS SARL شركة)

 130065 آقم) تحت  املسجلة  (AU

باملحكمة االبتدائية بتماآة التعديالت)

التالية):

الجم ) بمقت�شى  (: حصص) بي  

العام تقرآ بي )500)حصص في ملك)

السيدة هند تيزي إلى السيدة سعيدة)

الحصص) مجموع  ليصبح  حيمر 

1000)حصة في ملك السيدة سعيدة)

حيمر.

تحويل الصفة القافوفية للشركة)

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

بمقت�شى الجم  العام) (: التسيي2)

حيمر) سعيدة  السيدة  تعيين  تقرآ 

غي2) لفت2ة  للشركة  الوحيدة  املسي2ة 

محدودة.

تغيي2 املقر االجتماعي للشركة):)من)

إقامة الولفة،)قصبة الخي2،)تجزئة)3 

بنكالو) ،)تماآة إلى إقامة الخيزآان)) 

تجزئة)6،)عماآة)T،)تماآة.

االجتماعي) النشاط  توسي  

واجهات) تنظيف  مقاول  (: للشركة)

املحالت واملتاجر والشقق.

الحدائق،) صيافة  أو  زآع  مقاول 

الطرق،)إلخ.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط)

بتاآيخ) بتماآة  االبتدائية   باملحكمة 

11)فوفم25)0)0))تحت آقم)1388.

609 P

JAID LAQUES
SARL AU

املؤآخ) العام  الجم   بمقت�شى 

0)0))قرآ صاحب) 16)أكتولر) بتاآيخ)

 JAID LAQUES SARL AU شركة)

املسجلة تحت آقم)130375)باملحكمة)

التجاآية بتماآة التعديالت التالية):
بمقت�شى) (: الشركة) آأسمال  آف  

الشركة) صاحب  قرآ  العام  الجم  
 100.000 من) الشركة  آأسمال  آف  

مقسم) دآهم  (390.000 إلى)  دآهم 

كما يلي):

عمر القري)390.000)دآهم.

تم اإليداع القافوني بكتابة الضبط)

بتاآيخ) بتماآة  التجاآية   باملحكمة 

)1)فوفم25)0)0))تحت آقم)1399.

610 P

AU VERT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

في) واملسجل  ((0(0 أغسطس) (17

تأسست) بالرلاط  ((0(0 أكتولر) (19

الشركة ذات الخصائص التالية):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك واحد.

الهدف االجتماعي):)

املواد) في  وموزع  تجاآي  وسيط 

الغذائية واملنتجات الزآاعية)؛

استي2اد وتصدير املنتجات الغذائية)

والزآاعية.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسمة 

موزعة) للحصة  دآهم  (100  بقيمة)

كما يلي):

عامر مراد)1000)حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من التأسيس)

النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
شقة) (30 إقامة) (: املقر االجتماعي)
الوكيلي،) احمد  موالي  زفقة  (8 آقم)

حسان،)الرلاط.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 73 3
611 P

SUPMEDICAL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة
آأسمالها يبلغ : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 8  شاآع فال اوالد 
عمي2، آقم 1، أكدال، الرلاط

أغسطس) ((7 بمقت�شى مداوالت)
0)0))و31)أكتولر)0)0) :

طرف) من  حصة  (100 تفويت)
لصالح) مجيد  ايت  رالد  السيد 

السيد مراد ايت مجيد)؛
طرف) من  حصة  (100 تفويت)
السيد مراد ابت مجيد لصالح السيد)

آشيد بهي.
استقالة السيد رالد ايت مجيد)

من منصبه كمسي2.
كمسي2) بهي  آشيد  السيد  تعيين 

ثان للشركة.
 تغيي2 املقر االجتماعي للشركة من):)
(،1 آقم) عمي2،) اوالد  فال  شاآع  ( 8
أكدال،)الرلاط إلى):)آقم) )عماآة)68 

زفقة واد زيز أكدال،)الرلاط.
للشركة) االجتماعي  الهدف  تغيي2 

كما يلي):
الدآاسات) في  املستمر  التكوين 

الصيدالفية وعلوم الصحة)؛
االستشاآة في املجال الصيدالني)؛
مركز) لالمتحافات  للتيهئ  مدآسة 

للغات واالمتحافات.
كما تم وض  قافون أسا�شي جديد)

مرفق بما سبق من التعديالت.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 
بتاآيخ) بالرلاط  التجاآية   املحكمة 
10)فوفم25)0)0))تحت آقم)09 108.

وهذا بمثابة مقتطف وليان

612 P
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 ETABLISSEMENT FAINKE
MAMADOU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب قراآ الشركاء)تقرآ تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة.)وتبعا)

لذلك فإنها تتكون من السيد فاينك)

مامادو والسيد دياآا اموآافا والسيد)

سيسوكو بامبو.

نشاط الشركة):

التجميل) مستحضرات  بي  

بالجملة)؛

استي2اد وتصدير.

شاآع) (،15 الرلاط) (: مقر الشركة)

األبطال،)شقة آقم) ،)أكدال.

(: الشركة) تسمية 

 ETABLISSEMENT FAINKE

.MAMADOU

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
آأس املال):)حدد في)0.000))دآهما)

 100 حصة بقيمة) ((00 مقسم على)

دآهم للواحدة.

فاينك) السيد  (: التوقي ) التسيي2 

مامادو والسيد دياآا اموآافا والسيد)

سيسوكو بامبو.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفبمر) (10 التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)15 7 1.
وهذا بمثابة مقتطف وليان

613 P

STE FAOUSI ET HAWA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب قراآ الشركاء)تقرآ تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة.)وتبعا)

لذلك فإنها تتكون من السيد محمد)

فوزي والسيدة كيبي حوا.

نشاط الشركة):

التجميل) مستحضرات  بي  

بالتقسيط)؛

تجاآة عامة.

شاآع) (،15 الرلاط) (: مقر الشركة)

األبطال،)شقة آقم) ،)أكدال.

 STE FAOUSI (: الشركة) تسمية 

.ET HAWA SARL

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

آأس املال):)حدد في)10.000)دآهما)

 100 حصة بقيمة) (100 مقسم على)

دآهم للواحدة.

محمد) السيد  (: التوقي ) التسيي2 

فوزي والسيدة كيبي حوا.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفبمر) (10 التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)13 7 1.
وهذا بمثابة مقتطف وليان

613P مكرر

 CENTRE DE TRAITEMENT

DU CAOUTCHOU

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد) الشريك  قراآ  بموجب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية) تقرآ 

وتبعا لذلك) محدودة بشريك واحد.)

فإنها تتكون من السيدة كنزة بنجعني.

نشاط الشركة):

أعمال وتطوير بناء)املساحات)؛

األعمال املدفية.

شاآع) (،15 الرلاط) (: مقر الشركة)

األبطال،)شقة آقم) ،)أكدال.

 CENTRE DE (: الشركة) تسمية 

 TRAITEMENT DU CAOUTCHOU

.SARL AU

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

 100.000 في) حدد  (: املال) آأس 

حصة) (1000 على) مقسم  دآهما 

بقيمة)100)دآهم للواحدة.

كنزة) السيدة  (: التوقي ) التسيي2 

بنجعني.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

فوفبمر) (10 التجاآية بالرلاط بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)1) 7 1.
وهذا بمثابة مقتطف وليان

614 P

TRAMOMAR
SARL AU

تأسيس شركة
 TRAMOMAR (: الشركة) اسم 

.SARL AU

فقل) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

البضائ  بالسياآات التي تقل حمولتها)

املعتمدة عن)15)طنا،)النقل الجماعي،)

تاجر) البناء،) أو  املختلفة  األعمال 

بالتقسيط في معدات البناء.

آقم) (38 شقة) (: االجتماعي) املقر 

دواد برحمون،)عين عتيق،)تماآة.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

مقسمة مينة عدال)1000)حصة من)

فئة)100)دآهم للحصة الواحدة.

التسيي2):)مينة عدال.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.131079

615 P

مكتب دامي وشركاؤه الخ25ة في املحاسبة)

واستشاآة الشركات

169)شاآع املقاومة)90 0))الداآ البيضاء

الهاتف):)19 80 31 ))05

الفاكس):)6) 13    ))05

CERABEN CERAMIQUE
سي2ابن سي2اميك

السجل التجاآي آقم : 77)68 

تأسيس شركة املحدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتاآيخ) العرفي  العقد  بموجب 

بالداآ) مسجل  ((019 ديسم25) (( 

تم تأسيس شركة محدودة) البيضاء)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد وفقا)

للخصائص التالية):

االسم):)سي2ابن سي2اميك.

مواد) على  التفاوض  (: املوضوع)

البناء.

دآهم) (100.000 (: املال) آأس 
سهم بقيمة) (1000 إلى) وهي مقسمة 
مشت2ك) الواحد،) للسهم  دآهم  (100
للمساهم) واملخصصة  بالكامل،)

الوحيد وهي كالتالي):
زاكوآ) ابن  ياسين  محمد  السيد 

1000)حصة.
ياسين) محمد  السيد  (:  املسي2)
ابن زاكوآ من مواليد)0))أبريل)1988 
الهوية) بطاقة  ويحمل  فاس  بمدينة 
الوطنية آقم))BK(5567)ويسكن في)
الداآ البيضاء)شاآع املناآة)1))آقم)76 

كاليفوآفيا.
املقر الرئي�شي):)169)شاآع املقاومة)
الداآ) (،(0 90 الساب ) الطابق 

البيضاء.
املدة):)99)سنة من تاآيخ دستوآها.
االحتياطي) من  (%5 (: األآلاح)

القافوني.
املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) البيضاء) الداآ   التجاآية 
)1)أغسطس)0)0))تحت آقم)775) 7.

مكتب دامي وشركاؤه

616 P

مكتب دامي وشركاؤه الخ25ة في املحاسبة)
واستشاآة الشركات

169)شاآع املقاومة)90 0))الداآ البيضاء
الهاتف):)19 80 31 ))05
الفاكس):)6) 13    ))05

 JDM INVEST
MANAGEMENT

SARL
شركة جيديم أففيست مناجمنت
السجل التجاآي آقم : 77)68 

تأسيس شركة املحدودة املسؤولية
 9 بتاآيخ) العرفي  العقد  بموجب 
مسجل بالداآ البيضاء) ((0(0 ماآس)
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

وفقا للخصائص التالية):
أففيست) جيديم  (: االسم)

مناجمنت.
تسيي2) وكراء) استثماآ  (: املوضوع)

إداآة البناء.
دآهم وهي) (100.000 (: آأس املال)
 100 سهم بقيمة) (1000 مقسمة إلى)
بالكامل،) مشت2ك  واحد،) لكل  دآهم 
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مدفوع بالكامل واملخصصة للشركاء،)

بما يتناسب م  مساهماتهم،)وهي):

السيد)Daniel KAYA 500 حصة)

اجتماعية)؛

السيد)Jérome(KAYA 500 حصة)

اجتماعية)؛

حصة) (1000 مجموعه) ما 

اجتماعية.

كايا) دافيال  السيد  (: املدير)

في) (1987 فوفم25) (8 مواليد) من 

آقم) السفر  جواز  ويحمل  بوفدي 

 AV3 (في ويقيم  (DH1636717

 Georges( Clemenceau( 34000

.Montpellier(France

املقر الرئي�شي):)5)1)شاآع الزيراوي)

0000))الداآ البيضاء.

املدة):)99)سنة من تاآيخ دستوآها.

االحتياطي) من  (%5 (: األآلاح)

القافوني.

املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) البيضاء) الداآ   التجاآية 

6)أغسطس)0)0))تحت آقم)089) 7.
مكتب دامي وشركاؤه

617 P

مكتب دامي وشركاؤه الخ25ة في املحاسبة)

واستشاآة الشركات

169)شاآع املقاومة)90 0))الداآ البيضاء

الهاتف):)19 80 31 ))05

الفاكس):)6) 13    ))05

PERFECT AGGLOS
بي2فيكت اغلوس

السجل التجاآي آقم : 85 71 

تأسيس شركة املحدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتاآيخ) العرفي  العقد  بموجب 

بالداآ) مسجل  ((0(0 يناير) ((8

تم تأسيس شركة محدودة) البيضاء)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد وفقا)

للخصائص التالية):

االسم):)بي2فيكت أغلوس.

وإفجاز) بي  مواد البناء) (: املوضوع)

مختلف البناء.

دآهم وهي) (100.000 (: آأس املال)
 100 سهم بقيمة) (1000 مقسمة إلى)
بالكامل،) مدفوع  واحد،) كل  دآهم 
وهي) الوحيد  للمساهم  واملخصصة 

كالتالي):
السيد محمد غزالن)1000)حصة.
غزالن،) محمد  السيد  (: املدير)
آقم) الوطنية  الهوية  بطاقة  حامل 
 BK505 5)ويقيم في تجزئة املغريب)

آقم)8 )بوسكوآة،)الداآ البيضاء.
أوالد سيدي) حي  (: الرئي�شي) املقر 
(،10(9 طريق) العمامة،) مسعود 

بوسكوآة.
املدة):)99)سنة من تاآيخ دستوآها.
االحتياطي) من  (%5 (: األآلاح)

القافوني.
املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) البيضاء) الداآ   التجاآية 
9)سبتم25)0)0))تحت آقم)5335 7.

مكتب دامي وشركاؤه

618 P

مكتب دامي وشركاؤه الخ25ة في املحاسبة)
واستشاآة الشركات

169)شاآع املقاومة)90 0))الداآ البيضاء
الهاتف):)19 80 31 ))05
الفاكس):)6) 13    ))05

COMUNEG
SARL AU
كومينيغ

السجل التجاآي آقم : 87995
حل شركة

بتاآيخ) وفقا ملحضر املؤآخ  (: أوال)
الشريك) قرآ  (،(018 ديسم25) ((0
املحدودة) كومبنيغ  لشركة  الوحيد 
الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
البيضاء،) الداآ  في  مكتبها  يق   التي 

منطقة كوتيي)3)ساحة بلي2):
الحل املبكر للشركة.

زكية) السيدة  (: املديرة) استقالة 
في) ولدت  الجنسية،) مغرلية  آايس،)
البيضاء،) الداآ  في  (1965 يوليو) (17
آقم) الوطنية  البطاقة  وتحمل 
والقاطنة في آقم) )شاآع) (BE78007
حسن السوكتاني،)الطابق السادس،)

شقة آقم) 1،)الداآ البيضاء.

السيدة) (: تعيين مصفية للشركة)

زكية آايس.

الداآ) (: مكتب التصفية الرئي�شي)

البيضاء،)منطقة كوتيي)3)ساحة بلي2.

بقلم) القافوني  اإليداع  تم  (: ثافيا)

البيضاء) بالداآ  التجاآية  املحكمة 

آقم) تحت  ((019 ديسم25) (( بتاآيخ)

.69(533
مكتب دامي وشركاؤه

619 P

PALONINO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها االجتماعي : 100.000 دآهم

 مقرها االجتماعي : الداآ البيضاء 

 6) محج مرس السلطان، شقة 

آقم 3، طابق 1

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثقة) تواتي،) مليحة  سناء) األستاذة 

بالداآ البيضاء)بتاآيخ)15)و8))سبتم25)

0)0))تم):

الحصص) مجموع  تفويت 

حصة اجتماعية) (1000 االجتماعية)

حسن) السيد  يمتلكها  التي 

التعريف) لبطاقة  الحامل  زماوي،)

شركة) في  (BK  885 آقم) الوطنية 

PALONINO)شركة ذات املسؤولية)

لفائدة) وحيد،) بشريك  املحدودة 

السيد فؤاد رطات،)الحامل لبطاقة)

 BK89 (1 آقم) الوطنية  التعريف 

والسيد علي مفضل،)الحامل لبطاقة)

.BB(03 (التعريف الوطنية آقم

للشركة) الوحيد  املسي2  استقالة 

السيد حسن زماوي،)الحامل لبطاقة)

 BK  885 آقم) الوطنية  التعريف 

فؤاد) السيد  الجديد  املسي2  وتعيين 

التعريف) لبطاقة  الحامل  رطات،)

.BK89 (1(الوطنية آقم

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد إلى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)019)75.
620 P

CAMABELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها االجتماعي : 100.000 دآهم
 مقرها االجتماعي : الداآ البيضاء 
 6) محج مرس السلطان، شقة 

آقم 3، طابق 1
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) تواتي،) مليحة  سناء) األستاذة 
بالداآ البيضاء)بتاآيخ)30)سبتم25)0)0) 

تم):
الحصص) مجموع  تفويت 
حصة اجتماعية) (1000 االجتماعية)
حسن) السيد  يمتلكها  التي 
التعريف) لبطاقة  الحامل  زماوي،)
شركة) في  (BK  885 آقم) الوطنية 
CAMABELLE)شركة ذات املسؤولية)
آشيد) السيد  لفائدة  املحدودة،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بطوي،)

.D1871 9(الوطنية آقم
للشركة) الوحيد  املسي2  استقالة 
السيد حسن زماوي،)الحامل لبطاقة)
 BK  885 آقم) الوطنية  التعريف 
السيد آشيد) الجديد  املسي2  وتعيين 
التعريف) لبطاقة  الحامل  بطوي،)

.D1871 9(الوطنية آقم
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاآيخ)9)فوفم25)0)0))تحت)

آقم)5 7531.
621 P

BOLCKTECH
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 100.000 دآهم
املقر االجتماعي : شاآع فلسطين، 
إقامة الخصاص آقم 1، املحمدية

بالجريدة) وق   رطإ  استدآاك 
الرسمية عدد)5638)بتاآيخ)18)فوفم25)

(0(0



16015 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

بدال من):

الهدف):

مكتب) استشاآي،) مهندس 

الدآاسات واملراقبة والتصوآ للت2كيب)

الكهرلائي وابلي والبيافات الصناعية.

يقرأ):

الهدف):

مهندس استشاآي،)مكتب الدآاسات)

واملراقبة والتصميم للمنشآت الكهرلائية)

والتحكم ابلي واملعلوميات الصناعية،)

وابلية) الكهرلائية  األشغال  مقاول 

واملعلومياتية.

والباقي بدون تغيي2.

622 P

STE ORF COMPANY

SARL

بتاآيخ) املمضية  للعقود   طبقا 

تم تحرير القافون) ((019 ديسم25) ((

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 

ديسم25) (17 التالية واملسجلة بتاآيخ)

.(019

ذات) شركة  (: القافوفية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

وشراء) بي   (: االجتماعي) الهدف 

أجزاء)السياآات.

الرأسمال):)100.000)دآهم مقسمة)

دآهم) (100 حصة من فئة) (1000 إلى)

للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

زآدال الغرلية،) (: املقر االجتماعي)

بوقنادل،) (،6( آقم) التنمية  تجزئة 

سال.

التسيي2):)سعيد العوآف.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

آقم التقييد) ((0(0 يناير) ((7 بتاآيخ)

بالسجل التجاآي)31075.

623 P

قفطان ل.م فاطمة
SARL

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاآيخ 
بسال والتي تحمل) ((0(0 11)سبتم25)

الخصائص التالية):
الهدف االجتماعي):)

تصميم األزياء)الراقية)؛
الخياطة التقليدية)؛

استي2اد وتصدير.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
حصة) (500 السيدة فاطمة مياز)
من فئة)100)دآهم للحصة الواحدة)؛
السيد عبد اللطيف الزآوالي)500 
للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 

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

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
زفقة الفردوس،) (: املقر االجتماعي)

آقم)))،)حي الرشاد،)القرية،)سال.
املسي2):)فاطمة مياز.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
.31995

624 P

ENGEXX
SARL AU

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  ((0(0 أكتولر) ( 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):
.ENGEXX(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القافوفية
الهدف االجتماعي):

مهندس استشاآي)؛
مقاول أعمال مختلفة والبناء.

دآهم) (10.000 (: آأسمال الشركة)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة  دآهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

السيد أفطوان ديبلوي)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15)شاآع األبطال)

الشقة آقم) ،)أكدال،)الرلاط.

املسي2):)السيد أفطوان ديبلوي.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7 75

625 P

BOUDJI DECO PLATRE
SARL AU

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) ((0(0 أكتولر) ((3

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

 BOUDJI DECO (: التسمية)

.PLATRE

.SARL AU(:(الصفة القافوفية

الهدف االجتماعي):

مقاول أعمال مختلفة والبناء)؛

التجاآة)؛

االستي2اد والتصدير.
آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيد هشام بودجي)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاآيخ وض )

السجل التجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)15)شاآع األبطال)

الشقة آقم) ،)أكدال،)الرلاط.

املسي2):)السيد هشام بودجي.
(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.1 7 77

626 P

MAHAJ MARKET
SARL AU

بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس شركة) تم  ((0(0 فوفم25) ( 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):
.MAHAJ MARKET(:(التسمية
.SARL AU(:(الصفة القافوفية

الهدف االجتماعي):
متجر لبي  املواد الغذائية)؛

التجاآة)؛
االستي2اد والتصدير.

آأسمال الشركة):)100.000)دآهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيدة هدة الزهر)1000)حصة.

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

السجل التجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسم25 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاآيخ التسجيل.
بركوك) شاآع  (: االجتماعي) املقر 
تجزئة) الرياض،) حي  الرلاط  محج 

18-6)متجر آقم)).
املسي2):)السيدة هدة الزهر.

(: التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 
.1 7 79

627 P

شركة فرح وإسراء 
كونستريكسيون

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

آأسمالها : 10.000 دآهم
املقر االجتماعي : 370، تجزئة هواآ، 

طريق أب م، وجدة
 الجم  العام االستثنائي بتاآيخ

 8 أكتولر 0)0)
8)أكتولر) بمقت�شى مداولة بتاآيخ)
قرآ الشريك الوحيد ابتداء) (،(0(0
فرح) شركة  حل  اليوم،) هذا  من 
في) كونست2يكسيون ووضعها  وإسراء)

تصفية ودية.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16016

املردة) السيد  تعيين  قرآ  كما 
 ( الساكن بحي سماآة)  عبد الرحيم،)
آقم)511،)وجدة بصفته وكيل التصفية)
ومنحه جمي  الصالحيات املنصوص)
عليها في القافون املغربي وذلك إلتمام)
عمليات حل الشركة وتحقيق األصول)

وتأدية مطلولات الشركة.
 370 تم تحديد مقر التصفية في)

تجزئة هواآ،)طريق أب م،)وجدة.
الجم ) هذا  محضر  إيداع  وتم 
بوجدة) التجاآية  باملحكمة  العام 
تحت آقم)588))في)11)فوفم25)0)0).

ألجل اإلعالن،)وكيل التصفية

املردة عبد الرحيم

628 P

مكتب األستاذة إحسان البلغيتي

موثقة بمكناس
6،)زفقة اإلسكندآية،)إقامة الغزالي،)الطابق)

األول،)آقم)1)حمرية،)م.ج مكناس

الهاتف):)8) 0  )5 0535

الفاكس):)78 )  )5 0535

تسيير حر
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثقة) البلغيتي،) إحسان  األستاذة 
 (0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ) بمكناس،)
مسجل بتاآيخ)10)فوفم25)0)0)،)سجل)
 (0(0-00(9679-60(8 الحسابات)
 (0(0/(76 8 باالستخالص) األمر 
منح) ((0(0(5(5760(9 وصل األداء)
السيد محمد يحيا،)الحامل للبطاقة)
 D(5917 آقم) للتعريف  الوطنية 
الساكن بالشقة))1،)إقامة االمنية))،)
االسماعلية))،)شاآع ابن سينا،)املدينة)
 OKALM(الجديدة،)مكناس،)للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد.
آأسمالها):)100.000)دآهم.

بمكناس،) (: االجتماعي) مقرها 
السادس،) الطابق  ليزبون،) عماآة 
املدينة) تاآودافت،) زفقة  (،18 آقم)
الجديدة ويمثلها السيد محمد عمر)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الرزكي،)
الساكن) (D990970 آقم) للتعريف 
بمكناس،)تجزئة فتيحة)))آقم))16،)

حي التقدم.

التجاآي) لألصل  الحر  التسيي2 

ملكناس) التجاآية  باملحكمة  املسجل 

إلفجاز واستغالل) (18066 تحت آقم)

 19MARCHE ب) الكائنة  قهوة،)

 CENTRAL EXT VN MEKNES

تاآيخ) إلى  سنة  ((1) ملدة)  وذلك 

سومة) مقابل  ((0(1 أكتولر) ((0

كرائية شهرية تقدآ)6.000)دآهم.
ملخص من أجل النشر

األستاذة إحسان البلغيتي

موثقة

629 P

STE SANITAIRE ZAGMOUZ

SARL

RC : 33491

تأسيس شركة
تم إنشاء) ((0(0 أكتولر) ((0 بتاآيخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية)):

 STE SANITAIRE (: التسمية)

.ZAGMOUZ

بي ) العامة،) التجاآة  (: النشاط)

مواد البناء)والعقاقي2.

مكرآ،) (8 آقم) (: االجتماعي) املقر 

الحي اإلداآي الفيالت،)بوجدوآ.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

آأس املال):)100.000)دآهم مقسمة)

على)1000)حصة موزعة كالتالي):

السيد الطاهر زكموز)500)حصة)؛

السيد محمد مرشيد)500)حصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد الطاهر)

غي2) ملدة  للشركة  كمسي2  زكموز 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((0 بتاآيخ)

.(0(0/(507

630 P

STE ELITE DAKHLA
SARL

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) إنشاء) تم  ((0(0 أكتولر) ((8
ذات املسؤولية املحدودة بالخصائص)

التالية)):
.ELITE DAKHLA(:(التسمية

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

املطعم وجمي ) اإليواء،) الفندقة،)
األنشطة السياحية.

(، 08 الرقم) (: االجتماعي) املقر 
عماآة سمية،)شاآع الوالء،)الشقة))،)

الدارلة.
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
آأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 
دآهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دآهم للواحدة.
توزي  آأس املال):

السيد افاس برادة)500)حصة)؛
السيد فوآ الدين أعراب)500)حصة.
تم تعيين السيد افاس) (: التسيي2)
أعراب) الدين  فوآ  والسيد  برادة 

كمسي2ين للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم25.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
الذهب) بوادي  االبتدائية  باملحكمة 
آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)
التجاآي) ولالسجل  ((0(0/10 7

تحت آقم)16671.
631 P

STE MD ALI TRABAJOS
SARL AU

تأسيس شركة
سبتم25) (10 بتاآيخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((0(0
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية)):
 MD ALI TRABAJOS (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.

الكهرلاء) السباكة،) (: النشاط)
واألشغال العمومية.

:)عماآة) )الطابق) املقر االجتماعي)
ساحة) (، 3 زفقة) (،1 الشقة) األول،)

الدشي2ة،)العيون.
من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
آأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 على) مقسمة  دآهم 

موزعة كالتالي):
 1000 امبي2ة) عالي  السيد محمد 

حصة.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيي2)
عالي امبي2ة كمسي2 وحيد للشركة ملدة)

غي2 محدودة.
اإليداع القافوني):)تم اإليداع باملحكمة)
10)سبتم25) االبتدائية بالعيون بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)115)/0)0).
632 P

 MADEMOISELLE SISSI
SARL AU

آأسمال الشركة 100.000 دآهم 
 تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفـي مؤآخ في) (-I
تم إيداع القافون) (،(0(0 أكتولر) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
ذات) و  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية):
 MADEMOISELLE ( (: التسمية) (*

 SISSI
*)الهدف):)

(عجينة) إفتاج الخ5ز واملعجنات) (-
الكعك،) الكريب،) عجينة  ال25جر،)

إلخ)
وتصنيعها) اللحوم  حفظ  (-
(للعروض) اللحوم) وتحضي2 منتجات 
وال25غر) وللفطائر  الخاصة  اليومية 
والشاوآما) والسندويشات  والبيتزا 

وغي2ها)
األسماك) ومعالجة  حفظ  (-
(للعروض) والررويات) والقشريات 
وال25غر) وللفطائر  الخاصة  اليومية 
والشاوآما،) والسندويشات  والبيتزا 

إلخ.)
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-)تصني  األطباق الجاهزة لألكل،)

أو األكل،) التوصيل،) أو  أو الجاهزة،)

ولي  هذه األطباق بالتجزئة)(العروض)

الحلوة) الفطائر  الخاصة،) اليومية 

السافدويتش،) ال25غر،) واملالحة،)

البيتزا،)الشاوآما،)إلخ.)

الفاكهة) وتجهيز  حفظ  (-

والخضروات)(للحلويات والعصائر)

تصني  زيوت ودهون فباتية أو) (-

حيوافية)(لطهي البطاطس كمرافقة)

-)حفظ وتصني  منتجات األلبان)

(للحلويات)

-)حفظ وتجهيز املنتجات الغذائية)

األررى

كريم) ابيس  حفظ  أو  صن   (-

واألشرلة

-)تجهيز الشاي والقهوة

ألطباق) الحرفي  الطهي  إفتاج  (-

لتناول الطعام في املوق 

-)صن  الوجبات الجاهزة

-)تدآيب راآجي)/)توظيف

(: بي  املشرولات غي2 الكحولية) (-

سواء)كافت منزلية أو إلعادة البي 

*)املقر االجتماعي):)10)زفقة الحرية)

الطابق)3)آقم)5)الداآ البيضاء.

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاآيخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

االجتماعي محدد في)10.000)دآهم)

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسم25.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيي2) (*

 cécile,( Marie,( Jeanne,( Simone

PICARD

باملركز) القافوني  اإليداع  تم  (-II

البيضاء،) بالداآ  لالستثماآ  الجهوي 

بتاآيخ))))أكتولر)0)0).
ملخص قصد النشر
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 MAURESKA
 SARL AU

آأسمال الشركة 10.000 دآهم 
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفـي مؤآخ في) (-I
0)0)،)تم إيداع القافون) 10)أكتولر)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
ذات) و  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية):
MAURESKA(:(التسمية(*

*)الهدف)):)
بالجملة) والبي   بالتجزئة  البي   (-
ملنتجات التجميل ومنتجات العناية)

بالصحة.)
والجملة) بالتجزئة  تجاآة  (-

للمنتجات العضوية)؛
بالجملة) والبي   بالتجزئة  البي   (-
ملنتجات التجميل ومنتجات العناية)

بالصحة.
على) والتجزئة  بالجملة  تجاآة  (-
مستحضرات) متاجر  وفي  اإلفت2فت 
وجمي ) العطوآ  ومنتجات  التجميل 

األصناف واإلكسسواآات)؛
ولي ) وشراء) وتصدير  استي2اد  (-
والتوزي ) بالتجزئة  وتجاآة  وتسويق 
مستحضرات) لجمي   بالجملة 

التجميل والعطوآ والصابون)؛
مستحضرات) جمي   تصني   (-

التجميل والعطوآ والصابون
-)إداآة مؤسسات العناية بالجمال)
والعطوآ) التجميل  وآش  وتنشيط 

والصابون
-)التدآيب

*)املقر االجتماعي):)10)زفقة الحرية)
الطابق)3)آقم)5)الداآ البيضاء.

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاآيخ)
تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
االجتماعي محدد في)10.000)دآهم.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسم25.
*)التسيي2):)تم تعيين السيدة هند)

االمالي.

باملركز) القافوني  اإليداع  تم  (-II

البيضاء،) بالداآ  لالستثماآ  الجهوي 

بتاآيخ))))أكتولر)0)0).
ملخص قصد النشر
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 TADDART PRODUCTION
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤوليات 
محدودة.

بموجب عقد حرآ بتاآيخ)9)اكتولر)

تأسي�شي) قافون  إحداث  تم  ((0(0
لشركة محدودة املسؤوليات وتحتوي)

على املميزات ابتية):

 TADDART االجتماعي) االسم 

 PRODUCTION

ذات) شركة  االجتماعي  الشكل 

املسؤوليات املحدودة.)

الهدف االجتماعي)

وتقديمها) األفالم  إفتاج 

املشت2ك) واإلفتاج  للمناقصات 

اإلفتاج) بعد  وما  التنفيذي  واإلفتاج 

واالستغالل) والتوزي   والتوجيه 

والت2جمة والدبلجة الصوتية وكتابة)
وآش عمل حول) وإرراج  السيناآيو 

األفالم) وتصدير  واستي2اد  كتابة 

والقصي2ة) والتلفزيوفية  السينمائية 

واملصنفات) الروائية  األفالم  أو 

والصناعات السمعية البصرية)؛

واالستغالل في) اإلنشاء) ؛) اإلفتاج)
والتلفزيون) الكبلي  التلفزيون  مجال 
والتلفزيون) الدولي  أو  املحلي 

الحالية) أشكاله  بجمي   اإللكت2وني 

واملستقبلية)؛

واالستغالل،) االستحواذ،)

والتوزي ،) واألداء،) واإلفتاج،)

األشكال،) من  شكل  بأي  والتمثيل 

سيما) وال  كافت،) وسيلة  ولأي 

طبعة،) النشر،) أو  التأجي2  أو  بالبي  
موسيقية،) ميكافيكية  آسومية،)

استنساخ صوتي) تصوير فوتوغرافي،)

بجمي ) سينمائي،) تصوير  ومرئي،)

الوآق،) حالًيا،) املعروفة  العمليات 

األشرطة،) األفالم،) التسجيالت،)

االتصاالت) التلفزيون،) الراديو،)
تلفزيون) والالسلكية،) السلكية 

الكاسيت،) أشرطة  املطاب ،) الويب،)

إلخ.)العمليات التي سيتم اكتشافها في)

املستقبل،)األدبية والفنية والدآامية)

والسينمائية) واملسرحية  واملوسيقية 

شكل) أي  في  والبصرية،) والسمعية 

قد يتم تقديمها،)واألولرا،)واأللحان،)

واألفالم) والرسومات،) واألغاني،)

الروائية،)األفالم القصي2ة والوسائط)

واملقاالت) واإلعالفية  الدعائية 

اإلفتاج) أشكال  وجمي   الصحفية 

السمعي البصري األررى.

بشكل أكث2 وضوحا):

القصي2ة) األفالم  وإرراج  إفتاج 

إفتاج) أي  أعم،) وبشكل  والروائية،)

سمعي بصري.

اإلعالفية،) األفالم  وإرراج  إفتاج 

واألفالم التقنية والشركات،)واألفالم)

ومقاط ) التعليمية،) أو  التدآيبية 

الفيديو.

هذه) بإفتاج  املتعلقة  األنشطة 

الصوتي) التسجيل  مثل  األفالم 

واملؤثرات

والتطوير) الخاصة  العروض 

والتحرير والتلوين التي تتم فيابة عن)

الغي2 سواء)للسينما أو التلفزيون.

أنشطة اإلفتاج والنشر املوسيقي)

وراصة املوسيقى التصويرية لجمي )

أفواع األفالم املذكوآة.

العمليات) كل  عامة  بصفة  و 

و) واملالية  والتجاآية  الصناعية 

بطريقة) تتعلق  أن  ممكن  املنقوالت 

مباشرة أو غي2 مباشرة بهدف الشركة.
لال) زفقة  (39 (: االجتماعي) املقر 

البيضاء) الداآ  (5 الطابق) اليقوت 

املغرب.

املدة):)99)سنة.

بجلب) الشركاء) قام  املساهمة 

املبلغ األتي):)

ابراهيم) زوينة  بن  السيد 

5000.00 )دآهم

علي) ابو  بوغفالة  السيد 

5000.00 )دآهم)
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املجموع)90000.00)دآهم

الشركة) مال  آأس  املال  آأس 

محدد في)000.00 90)دآهم مجزأ على)

900)حصة اجتماعية موزعة مقابل)

املساهمة في الشركة.

:)ستكون الشركة مسي2ة) التسيي2)

بن) السيد  هما  مسي2ين  طرف  من 

بوغفالة) السيد  و  ابراهيم  زوينة 

ابو علي و ذلك ملدة غي2 محدودة و)

في) الشركة  يلزم  املشت2ك  إمضائهما 

كل تعهداتها).

الشركة) تأسيس  مراحل  تمت 

بالداآ) لالستثماآ  الجهوي  باملركز 

بالسجل) وسجلت  البيضاء)

و) ( 76 65 آقم) تحت  التجاآي 

  7( 1086 آقم) الجبائية  التعريفة 

 3((01( 9 آقم) املهنية  والضريبة 

 (((1059 والضمان االجتماعي آقم)

املوحد) التعريف  شهادة  و 

.00(638817000090
للنشر و اإليداع

Compta(vision(sarl

634P مكرر

 DOUBLE IMPRESSION
 شركــة ذات مسؤوليـة محـدودة

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 ))سبتم25)0)0))بالداآ البيضاء،)تم)

قوافين شركة ذات مسؤولية) إنشاء)

محدودة.)

 DOUBLE (: التسمية االجتماعية)

IMPRESSION

الهدف):)تهدف الشركة الى):

طباعة وتصني  وتسويق املواد) (-

اإلعالفية واأللعاب.

شبكات) وتشغيل  إنشاء) (-

االتصاالت العامة والخاصة،)وتقديم)

والتقنيات) الخدمات  وتشغيل 

للمعلومات الحالية واملستقبلية،)

والتصوير بشكل عام.

-)شراء)ولي  جمي  اللوازم املكتبية.)
-)مستوآد وموزع للوآق والكرتون)

واملواد الالصقة.

املعلوماتية،) األجهزة  تجاآة  (-

البصرية،) والسمعية  االلكت2وفية 

وصيافتها.)

عموما كل العمليات التجاآية،) (-

املنقولة) غي2  او  املنقولة  املالية 

مباشرة) غي2  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذكوآ أعاله و التي تساهم)

في تنمية الشركة.

في) تحديده  تم  (: االجتماعي) املقر 

  7 الداآ البيضاء،حي الدومة الرقم)
مجموعة)6)زفقة)10)سيدي مومن.

املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

على) مقسمة  دآهم  (100.000,00

كل) قيمة  اجتماعية  حصة  (1000

كليا،) محرآة  دآهم  (100 واحدة)

ومقسمة كما يلي):

السيد):)عبد الرحيم قاطف)500 

حصة.

السيد):)عثمان مجاآة)500)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

عثمان) السيد  عين  (: التسيي2)

مجاآة كمسي2 وحيد للشركة ملدة غي2)

محدودة.

بعين) يأرذ  (: االجتماعي) التوقي  

االعتباآ التوقي  املشت2ك للسيد عبد)

الرحيم قاطف والسيد عثمان مجاآة)

في جمي  تعامالت الشركة.

باملحكمة) تم  (: القافوني) االيداع 

بتاآيخ البيضاء) للداآ   التجاآية 

5)فوفم25)0)0))و تحت آقم) 89)75. 
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MONDIAL SPICES
 شركــة ذات مسؤوليـة محـدودة 

بمساهم واحد

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

7))أكتولر)0)0))بالداآ البيضاء،)تم)

قوافين شركة ذات مسؤولية) إنشاء)

محدودة بمساهم واحد).)

(: االجتماعية) التسمية 

MONDIAL SPICES

)الهدف):)تهدف الشركة الى):

التجاآة) و  والتصدير  االستي2اد  (-
املباشرة و غي2 املباشرة لجمي  املواد،)
ملستحضرات) األولية  املواد  استي2اد 

التجميل.
بي ،شراء،مقايضة،استي2اد) (- 
و تصدير جمي  املواد الغذائية و منها)
 التموآ،االبزاآ،التوابل،املشمش،
الجافة) الفواكه  و  ال25قوق  الزليب،)

عامة و الحبوب.
عموما كل العمليات التجاآية،) (-
املنقولة) غي2  او  املنقولة  املالية 
مباشرة) غي2  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكوآ أعاله و التي تساهم)

في تنمية الشركة.
في) تحديده  تم  (: االجتماعي) املقر 
 3 زفقة) (18 الرقم) البيضاء،) الداآ 
تجزئة النقل الحضري الطابق األول)

القدس سيدي ال25فو�شي).
املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
على) مقسمة  دآهم  (100.000,00
كل) قيمة  اجتماعية  حصة  (1000
كليا،) محرآة  دآهم  (100 واحدة)

ومقسمة كما يلي):
 1000 السيد زيالف عبد الرحيم)

حصة
املجموع)1000)حصة

عين السيد زيالف عبد) (: التسيي2)
الرحيم كمسي2 وحيد للشركة ملدة غي2)

محدودة.
بعين) يأرذ  (: االجتماعي) التوقي  
عبد) زيالف  السيد  توقي   االعتباآ 

الرحيم في جمي  تعامالت الشركة.
باملحكمة) تم  (: القافوني) االيداع 
بتاآيخ البيضاء) للداآ   التجاآية 
تحت و  ((0(0 فوفم25) (10 

آقم)753353. 
635P مكرر

PHARMAREDA
فاآما آضا

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بالداآ)
تم) ((0(0 أكتولر) بتاآيخ) 1) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

التسمية):)فاآما آضا.
املقر االجتماعي):)10)زفقة الحرية،)

الطابق)3)شقة)5،)الداآ البيضاء.

استي2اد) بي ،) (: الهدف االجتماعي)

وتصدير املكمالت الغذائية.

التسيي2):)فافلي البشي2.

الرأسمال):)100.000)دآهم.

املدة):)99)سنة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (0(0 أكتولر) ((8 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)751983.
التجاآي) بالسجل  التسجيل  تم 

تحت آقم)77987 .

636 P

لوفلي ليدي كرافت

 ش.م.م. 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بتاآيخ)) العرفي املحرآ  للعقد  تبعا 

شركة) إنشاء) تم  (،(019 19ماآس)

محدودة املسؤولية و التي لها املميزات)

التالية):)

ليدي) »لوفلي  شركة) (: التسمية)

كرافت.«)ش.م.م.)

املساهمون):)

•)ا لسيد عبد الفتاح كديين.

السيدة عتيقة حالب.

الغرض االجتماعي:)

الخياطة التقليدية

أففا) شاآع  (96 االجتماعي:) املقر 

الطابق آقم)09)الشقة آقم)91)إقامة)

الرلي  أففا الداآ البيضاء.

ملدة) الشركة  أسست هذه  املدة:)

99)سنة.
آأس املال:

حدد آأس املال في مائة الف دآهم)

اجتماعية) الف حصة  مقسمة على 

من فئة مائة دآهم للحصة الواحدة،)

مساهمات) مقابل  محرآة  جميعها 

فقدية في آأس املال.)
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التسيي2:)وكل التسيي2 للسيد عبد)

الفتاح كديين و السيدة عتيقة حالب)

ملدة غي2 محدودة.))

تبتدئ السنة) السنة االجتماعية:)

 31 يناير و تنتهي في) (1 االجتماعية في)

دجن25.)
الجهوي) باملركز  اإليداع  تم 

بتاآيخ.05  البيضاء) بالداآ  لإلستثماآ 

فوف25))0)0) 
للخالصة و البيان)

636P مكرر

 LA SOCIETE REVET BAT
SARL

في) مؤآخ  راص  عقد  بموجب 

عبد) السيد  قام  (،(008 سبتم25) (8
الزففاآي) الدين  وفوآ  فوقي  الحكيم 

بصفتهما مسي2ين مشاآكين للشركة)

REVET BAT،)بالخصائص التالية.

في) غرض الشركة سواء) (: الهدف)

املغرب أو في الخاآج،)لحسابها الخاص)

ولحساب الغي2.

الطالء،) البناء.،) جمي  أعمال  (- (

الصرف) الحفر،) أعمال  التطوير،)

وأي) واملحاذاة  التسوية  الصحي،)

واملعدات) العامة  األشغال  (- شرط.)

ابباآ.) وحفر  والتعدين  الصناعية 

املدفية) الهندسة  وتنفيذ  دآاسة 

املختلفة) والشبكات  الطرق  وأعمال 

وتأجي2 املعدات واألدوات

واستي2اد) ولي   وشراء) تركيب  (-

والبضائ ) الخام  املواد  وتصدير 

واملنتجات) واألدوات  واملعدات 

وامللحقات الالزمة للنشاط االجتماعي)

والتوزي  واألعمال التجاآية املختلفة

-)اقتناء)أو دآاسة أو شراء)أو تبادل)

أو استغالل أو بي  أو التنازل عن أي)

عملية ولراءة ارت2اع وعالمة تجاآية)

املذكوآ) باملوضوع  يتعلق  وفموذج 

أعاله،

البيضاء) الداآ  (: االجتماعي) املقر 

1 )الزفقة) أمل) ال25فو�شي   سيدي 

آقم)1).

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاآيخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

االجتماعي محدد في)…100.000,00.

حصة) (1000 إلى) مقسم  دآهم 

…100دآهم) فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتبة و محرآة بالكامل)

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسم25.

السيد) تعيين  تم  (: التسيي2) (*

الدين) وفوآ  فوقي  الحكيم  عبد  ان 

الزففاآي مسي2ان للشركة

لدى) القافوني  اإليداع  تم  (-II

البيضاء،) بالداآ  التجاآية  املحكمة 

تحت) (،.(008 سبتم25) (18 بتاآيخ)
آقم)019)3)بالسجل التجاآي تحت)

آقم188901

637 P

يازيت ليكسيري
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

حي بوآكون، زفقة آكراكة، إقامة 

الكوآفيش، شقة 1، الطابق 

السفلي، عماآة )، الداآ البيضاء

التأسيس
بمقت�شى املحضر الشفوي املحرآ)

تم تحرير) واملسجل في الداآ البيضاء)

النظام الدارلي للشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):

ليكسي2ي«) »يازيت  (: التسمية)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

النشاط):)العقاآ.

بالداآ) حدد  (: االجتماعي) املقر 
البيضاء،)حي بوآكون،)زفقة آكراكة،)

الطابق) (،1 شقة) الكوآفيش،) إقامة 

السفلي،)العماآة)).

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  دآهم  (100.000

حصة اجتماعية من مبلغ)100)دآهم)

كل واحدة مخصصة ل):

 1000 محمد) الصغي2  السيد 

حصة)؛

املجموع)1000)حصة.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسم25 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

الشركة تداآ وتسي2 من) (: التسيي2)

طرف املسي2 الوحيد السيد الصغي2)

محمد وملدة زمنية غي2 محدودة م )

توقيعه الوحيد.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

 (0(0 يوليو) (( بتاآيخ) (73795 

بالسجل التجاآي تحت آقم)001 6 .

638 P

 ZIRYAB TEC
SARL AU

آأسمالها : 100.000,00 دآهم

مقرها االجتماعي : )33, شاآع 

ابراهيم الروداني اقامة آيحان 

الطابق 5 آقم 1) معاآيف الداآ 

البيضاء

السجل التجاآي : 15 79  

التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

شركة) تأسيس  تم  ((0(0 أكتولر) (5

الشريك) دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات املواضفات التالية):

 ZIRYAB TEC – SARL(:(التسمية

 AU

 Formation(consulting(:(الهدف

 et( développement( des( logiciels

et(réseaux

املدة):)99)سنة

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة

شاآع) (,33( (: االجتماعي) مقرها 

آيحان) اقامة  الروداني  ابراهيم 
الداآ) معاآيف  ((1 آقم) (5 الطابق)

البيضاء.

آأسمال) تحديد  تم  (: املال) آأس 

دآهم) (100.000,00 في) الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 ل) مقسمة 

100)دآهم للحصة,)مكتتبة و) بقيمة)

محرآة بالكامل).)

التسيي2):)تم تعيين السيدة حنان)

غي2) ملدة  وحيدة  كمسي2ة  الشاطر 

محددة م  أوس  الصالحيات)

التسجيل) و  القافوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاآي باملحكمة التجازية)

تحت) (11-11-(0(0 بتاآيخ) بالبيصاء)
آقم753596 

السجل التجاآي):)15 79 
لإلشاآة و البيان

639 P

MERINEDESIGN
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  ((0(0 سبتم25) ((1

وذلك) املسؤولية  محدودة  شركة 

باملواصفات التالية):

ش.م.م) »مريندزاين«) (: التسمية)

.MERINEDESIGN SARL

السعادة) حي  (: االجتماعي) املقر 
الزفقة)))آقم)5)-7))الطابق األآ�شي،)

حي مازوال،)الداآ البيضاء.
آأس املال):)100.000)دآهم مقسمة)

كالتالي):

600)حصة)) السيد م25وكي مهدي)

بقيمة)100)دآهم للحصة)؛

حصة) ( 00 بدوآ) فتاح  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة.

املساهمة):)100.000)دآهم موزعة)

دآهم) (100 بقدآ) حصة  (1000 على)

للحصة.

السيد) تعيين  تم  وقد  (: املسي2)

للبطاقة) الحامل  مهدي،) م25وكي 

كمسي2) (BE719165 آقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
ستكون) الشركة  فإن  (: اإلمضاء)

للسيد) األحادي  بالتوقي   ممثلة 

م25وكي مهدي.
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تاآيخ) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسم25.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
التجاآية) املحكمة  لدى  القافوني 
 75(865 آقم) تحت  البيضاء) بالداآ 
ومسجلة) ((0(0 فوفم25) (5 بتاآيخ)
البيضاء) بالداآ  التجاآي  بالسجل 

تحت آقم)78715 .
640 P

أمي كابيطال 
تأسيس شركة

مؤآخ) عرفـي  عقد  بمقت�شى  (-I
القافون) إيداع  تم  (،(0(0/07/17
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
و ذات املميزات) ( (SARL AUاملحدودة

التالية:
*)التسمية):)أمي))كابيطال)

(محلل-) معلوميات) (: الهدف) (*
م25مج)-)مستشاآ تسيي2))

زفقة عبد) ( 5 املقر االجتماعي:) (*
))آقم) )وسط) القادآ مفتقر الطابق)

املدينة الداآ البيضاء)
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاآيخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
 100.000.00 في) ( محدد) االجتماعي 
حصة) (1000 إلى) مقسم  دآهم 
100.00.دآهم) ( فئة) من  اجتماعية 
للواحدة،)مكتتبة و محرآة بالكامل و)

موزعة لفائدة):)فناوي يونس)
)املجموع)):)100.000.00)دآهم))))).
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجن25.
*)التسيي2):)تم تعيين السيد فناوي)

يونس
بالسجل) القافوني  اإليداع  تم  (-II
التجاآي لدى املحكمة التجاآية بالداآ)
البيضاء،)بتاآيخ))0)0)/1/10)،)آقم)

السجل التجاآي)76901 
ملخص قصد النشر

641 P

 «PLURIPSY «
 SARL

تأسيس شركة
I-)بمقت�شى عقد عرفـي،)تم إيداع)
ذات) لشركة  التأسي�شي  القافون 
املسؤولية املحدودة و ذات املميزات)

التالية):
 PLURIPSY« SARL(«(:(التسمية(*
مماآسة عالج النطق،) (: الهدف) (*

علم النفس.
*)املقر االجتماعي):)13)شاآع أحمد)
الطابق) النخيل،) إقامة  املجاطي،)

األول،)آقم)8،)الداآ البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاآيخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
.100.000,00 في) محدد  االجتماعي 
حصة) (1000 إلى) مقسم  دآهم 
100.دآهم) فئة) من  اجتماعية 
بالكامل و محرآة  مكتتبة   للواحدة،)

)و موزعة لفائدة):
السيدة) اجتماعية  حصة  (600

اسليطن سلمى
السيدة ادآي�شي ودغي2ي فهى)00  

حصة اجتماعية
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسم25.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيي2) (*
ادآي�شي) السيدة  و  سلمى  اسليطن 

ودغي2ي فهى.مسي2تان للشركة
لدى) القافوني  اإليداع  تم  (-II
البيضاء،) بالداآ  التجاآية  املحكمة 
تحت) (،(0(0 أكتولر) (8 بتاآيخ)
التجاآي) بالسجل  آقم3105))

. 75065
ملخص قصد النشر

642 P

SOCIETE L’INGENIEUR
 S.A.R.L

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بالداآ)
تم) (0(/11/(0(0 بتاآيخ) البيضاء)
وض  القافون األسا�شي لشركة ذات)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

  L’INGENIEUR(:(التسمية
الدآاسات) االجتماعي:) الهدف 
تقنية)،)الهندسة الكهرلائية،))أعمال)

متنوعة
10،)زفقة الحرية) املقر االجتماعي:)

الطابق)3)شقة آقم)5)الداآ البيضاء
الرأسمال:))0.000,00))دآهم

لسيد) التسيي2  أسند  التسيي2:)
الحسين غندوآي))ملدة)3)سنوات

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

بالسجل التجاآي).
اإليداع:)تم اإليداع القافوني لدى)
البيضاء) بالداآ  التجاآية  املحكمة 
آقم) تحت  (1(/11/(0(0 بتاآيخ)

753780
السجل التجاآي:)79593   

643 P

MR MINE DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
آأسمالها 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : محل تجزئة برادي 
) آقم 776 اسكجوآ مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

بناء)على عقد عرفي م25م بمراكش)
وض ) تم  (،(0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 
وحيد،) وشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 MR MINE DECO (: التسمية)

ش.م.م ش.و.
تجزئة  محل  (: االجتماعي) املقر 

برادي ) آقم 776 اسكجوآ مراكش.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاآيخ  من  ابتداء  سنة   99
بالسجل التجاآي ما لم يتم تمديدها 

أو حلها قبل األوان.
الخاآجي  الديكوآ   : الهدف 
والدارلي أو زررفة الشقق والفيالت 
والرياض وجمي  أعمال البناء. أعمال 
البستنة أو املناظر الطبيعية، استي2اد 

وتصدير.

الرأسمال : حدد آأسمال الشركة 

إلى  دآهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

دآهم   100 فئة  من  حصة   1000

كما  الشركاء  على  قسمت  للحصة، 

يلي :

السيد املين عبد الحفيظ : 1000 

حصة.

املين  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

لبطاقة  الحامل  الحفيظ  عبد 

 Y 036(8 آقم  الوطنية  التعريف 

كمتصرفة للشركة ملدة غي2 محدودة.

السنة املالية للشركة : من فاتح 

كل  من  ديسم25   31 غاية  إلى  يناير 

سنة.

اإليداع  تم   : القافوني  اإليداع 

القافوني باملحكمة التجاآية بمراكش 

آقم  تحت   (0(0 أكتولر   (( بتاآيخ 

.116558

644 P

3 ك أوطو
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد آأسمالها 100.000 دآهم

6) شاآع مرس السلطان شقة 3 

الطابق

الداآ البيضاء - املغرب

الـتــأسـيـس
بالداآ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 16 البيضاء) الداآ  بتاآيخ  البيضاء)

القافون) تحرير  تم  ((0(0 أكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

راصيتها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي)):

التسمية):)3)ك أوطو

الهدف):)

شراء)ولي  السياآات املستعملة.

املعامالت) جمي   عامة,) بصفة  و 

التجاآية أو االستي2ادية أو الصناعية)

العقاآية) أو  املنقولة  أو  املالية  أو 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

باألشياء)املذكوآة أعاله أو التي يمكن)

أن تساهم في إفماء)الشركة...
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شاآع مرس) ((6 (: املقر االجتماعي)

الداآ) الطابق  (3 شقة) السلطان 

البيضاء)-)املغرب.

املدة):)99)سنة).

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

عن) الحصص  سددت  دآهم  (100

كاملها ووزعت على الشريك الوحيد)

السيد كريط عبد العزيز).

التسيي2):عهد به ملدة غي2 محددة و)

بصالحيات مطلقة للسيد كريط عبد)

التضامن) تجزئة  ((8 املقيم) العزيز 
األلفة) (1 طابق) (78 آقم) (( زفقة)

البيضاء.

ٍالى31  يناير) (1 من) (: السنة املالية)

ديسم25).

القافوني) لالحتياط  (%5 (: األآلاح)

يوض ) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرآه الجم )

العام.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (0 /11/(0(0 بتاآيخ) البيضاء)
آقم)8 7)75. 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

تحت) (0 /11/(0(0 بتاآيخ) البيضاء)
آقم3 785  .

من أجل التخليص و اإلشهاآ)

645 P

FST JARDINS
SARL AU

آأسمالها : 100.000,00 دآهم

مقرها االجتماعي: تجزئة الصراخ 
آقم  10مكرآ، الشويطر مراكش

إعالن التأسيس

بموجب عقد عرفي مؤآخ بمراكش)

تأسيس) تم  ((1/10/(0(0 ( بتاآيخ)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية:

.FST JARDINS((:(التسمية

دارل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب و راآجه ب):

-)مقاول في مختلف أعمال البناء)؛
-))مختلف أعمال الزآاعة)؛

-))املتاجرة.
املدة:)99)سنة

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

تجزئة الصراخ) (: املقر االجتماعي)
آقم))10مكرآ،)الشويطر مراكش.

آأسمال) تحديد  تم  (: املال) آأس 
دآهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 ل)
100)دآهم للحصة،)مكتتبة ومحرآة)
الشريك) باسم  كلها  بالكامل موزعة 

الوحيد السيد شكيب لشهب.
تم تعيين السيد شكيب) التسيي2:)
لشهب مسي2ا وحيدا للشركة ملدة غي2)

محددة.
والتسجيل) القافوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاآي باملحكمة التجاآية)
تحت) (03/11/(0(0 بمراكش بتاآيخ)

آقم)) 1168.
لإلشاآة و البيان

646 P

KBZ INVEST
تأسيس شركة ذات املهام املحدودة 

والشريك الوحيد
مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 
 07/10/(0(0 يوم) بالبيضاء)
وض ) تم  املدينة  بنفس  ومسجل 
القوافين األساسية لشركة ذات املهام)
املحدودة والشريك الوحيد باملميزات)

التالية):)))
التسمية):)أرذت الشركة تسمية)

.KBZ INVEST(:(لها
محمد) شاآع  (97 (: الرئي�شي) املقر 

الخامس الداآالبيضاء.
التمثيل) أعمال  وكيل  (: الغرض)

والتجاآة.
الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)
االجتماعي في)10.000)دآهم ومقسمة)
دآهم) (100 فئة) ( حصة من) (100 إلى)

للحصة وموزعة كالتالي):)
رديجة) للسيدة  حصة  (100

بالخياط الزكاآي.

 99 املدة):حددت مدة الشركة في)

بالسجل) تسجيلها  تاآيخ  من  ابتداء)

التجاآي.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيدة رديجة بالخياط الزكاآي.

القافوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

لدى املحكمة التجاآية بالبيضاء)يوم)

 0/11/0)0))تحت آقم))63)75.

التجاآي) بالسجل  والتسجيل 

بالبيضاء) التجاآية  املحكمة  لدى 

 0/11/0)0))تحت آقم6757).
للنشر و البيان.

647 P

LES CAVES DU CIL
تأسيس شركة دات املهام املحدودة

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

يوم فاتح سبتم25 ومسجل) بالبيضاء)

القوافين) وض   تم  املدينة  بنفس 

املهام) ذات  لشركة  االساسية 

املحدودة املميزات التالية):)))

التسمية):)أرذت الشركة تسمية)

.LES CAVES DU CIL(((:(لها

زفقة عين) (3 آقم) (: ( املقر الرئي�شي)

سيال)))) حي  (JAV1 عماآة) اسردون 

الداآ البيضاء.

الغرض):)االستي2اد والتصدير)؛

بي  املنتجات الكحولية.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

االجتماعي في)10.000))دآهم ومقسمة)

100))دآهم) ( 100)حصة من))فئة) الى)

للحصة و موزعة كالتالي):)

 ABM حصة) (100*3 

اآي) السيد  ممثلها  ( (HOLDING

موآيس بوهدافة.

شاآل) السيد  حصة  ( (100*33

واعقنين.

جياني) السيد  حصة  ( (100*33

بروفو دفيد لنتيني.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

بالسجل) تسجيلها  تاآيخ  من  ابتداء)

التجاآي.

التسيي2):)السيد شاآل واعقنين.

القافوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

لدى املحكمة التجاآية بالبيضاء)يوم))

0)0)/11/ 0)وتحت آقم)633)75.
التجاآي) بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكمة التجاآية بالبيضاء)يوم)

0)0)/11/ 0)وتحت آقم)6758).
للنشر و البيان.
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 APTITUDE PLUS 
تحويل املقر االجتماعي

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

بالبيضاء)يوم)3)يوفيو)019))ومسجل)

شركة)) مسي2  قرآ  املدينة  بنفس 

شركة محدودة) (،APTITUDE PLUS
زاوية) (85 الرئي�شي) ( املقر) ( املهام ذات)
الداآ) الفرات وزفقة موفبغدي  زفقة 

البيضاء،)ما يلي):)

))الداآ) تحويل املقر االجتماعي إلى)

البيضاء)97)شاآع محمد الخامس.)
القافون) من  ( ( املادة) تعديل 

األسا�شي للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القافوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (0(0 فوفم25) (10 يوم) بالبيضاء)

وتحت آقم)97 753.
للنشر و البيان.
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PRODWARE MAROC
تعيين مسي2 جديد

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

 19/10/(0(0 يوم) بالبيضاء)

ومسجل بنفس املدينة قرآت شركة)

شركة) ( (PRODWARE MAROC

وآأسمالها) املحدودة  املهام  ذات 

750.000دآهم،)ذات))املقر))الرئي�شي))

ما) شاآع اففا،) (71 في الداآ البيضاء)

يلي):)

 ALAIN السيد) املسي2  استقالة 

.CONRARD

 ISHAK(تعيين مسي2 جديد السيد

SERRAF)))ملدة غي2 محددة.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16022

اإليداع):)تم اإليداع القافوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

وتحت) (10/11/(0(0 يوم) بالبيضاء)
آقم)98 753.

للنشر و البيان.

650 P

STE  ETTALBI BUILDING
SARL AU

آقم 11 عماآة 9 /51 شاآع 

فلسطين مراكش

سجل تجاآي 95189

الوحيد) الشريك  قراآ  بموجب 

السيد) قرآ  (،( -0 -(019 بتاآيخ)

الطالبي حجوب ما يلي):
من) الشركة  آأسمال  آف  

100.000)دآهم إلى)6.880.000)دآهم)

أآض) عن  عباآة  عينية  بمساهمة 

آأسمال) ويصبح  الوحيد  للشريك 

الشركة مقسم على)68800)سهم من)

فئة)100)دآهم موزعة كابتي):

 68800 حجوب) الطالبي  السيد 

حصة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19/09/(019 التجاآية ملراكش يوم)

تحت آقم)108079.

651 P

 Compta(vision

9),)زفقة ليل إقامة آليعة)

الصخوآ السوداء)الداآ البيضاء

AG EXPERTISE
SARL AU

تجديد وتحديث القافون األسا�شي
بموجب التجم  العام االستثنائي)

 AG للشركة) وحيد  لشريك 

املنعقد) (EXPERTISE SARL AU

سبتم25) (16 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ 
ومقرها) ( (100.000 آأسمالها) (،(0(0

االجتماعي كائن بالداآ البيضاء)تجزئة)
67)الطابق) 13)آقم) عين الشق بلوك)

الثاني عين الشق،)تقرآ مايلي):

االجتماعي) املقر  عنوان  تصحيح 

وتعديل املادة) )من النظام األسا�شي.

تجديد وتحديث القافون األسا�شي)
للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
للداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
بتاآيخ) (750(58 تحت آقم) البيضاء)

16)أكتولر)0)0).
للنشر واإليداع

Compta(vision(sarl

652 P

CREADOR PUB
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
برأسمال 0.000) دآهم

فقل املقر الرئي�شي
بتاآيخ) راص  عقد  بمقت�شى 
في) مسّجل  (1 /0(/(0(0
تقرير) إعداد  تم  (،(0(0/0(/03
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  عن 
بشريك وحيد تقرآ فقل املقر الرئي�شي)
اللة) شاآع  (61 آياض) مركز  من 
 69 آقم) املعاني  ومصطفى  الياقوت 
يقرآ فقل) الداآ البيضاء،) (( الطابق)
الجديد) املقر  إلى  (، املسجل) املكتب 
9)1)زفقة)13)الطابق م ج حي ال25كة)

الداآ البيضاء.
إصالح القوافين.

املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 
 7   81 آقم) تحت  (01/09/(0(0

السجل التجاآي)391601.
653 P

إئتمافية زمام

واحهة املرس آقم)63)قلعة السراغنة

0670110113

كلنيك تساوت
نغي2 اإلسم

الوحيد) الشريك  قراآ  بموجب 
تم اتخاد قراآ) (1(/08/(0(0 بتاآيخ)
تغيي2 االسم التجاآي للشركة بحيث)
 CLINIQUE TASSAOUT أصبح)
 STE CLINIQUE القديم) عوض 
تاآيخ) من  ابتداء) (،TASSAOUT
القراآ) لهدا  وفتيجة  (،17/09/(0(0
من القافون) (( سيتم تعديل الفقرة)
األسا�شي للشركة وذلك بتغيي2 االسم)

القديم باالسم الجديد.

القافوني) امللف  إيداع  تم  بهذا 

باملكمة) الضبط  بكتاية  للتعديل 

بتاآيخ) السراغنة  بقلعة  اإلبتدائية 

0)0)/19/10)وتحت عدد)/0)0) .

654 P

 SIMEXP شركة
ش م م

 املقر االجتماعي : 1 زفقة الفتح بن 

رفان شقة آقم 3 الطابق ) بلفدير 

الداآ البيضاء

السجل التجاآي آقم 0995))

الجم ) محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ) املنعقد  اإلستتنائي  العام 

بتاآيخ) واملسجل  (09/10/(0(0

لشركة)) ( ( قرآ شركاء) ( ((0/10/(0(0

»SIMEXP«))ش م م،)ما يلي):

بي )650)حصة من فئة)100)دآهم)

اململوكة من طرف السيد)) ( للواحدة)

شركة) آأسمال  في  (GATTI SERGE

السيد) لفائدة  ( م) م  ش  (SIMEXP

.DUARTE JOSE-LUIS

 GATTI SERGE ( استقالة السيد)

  SIMEXP من مها مه كمسي2 لشركة)

 DUARTE السيد) لتصبح  م.) م  ش 

للشركة) الوحيد  املسي2  (JOSE-LUIS

وملدة غي2 محددة كما جاء)في املحضر.)

أعمال) بمختلف  األري2  هذا  ستقوم 

الشركة من إداآة وتنظيم بدون أي)

على) الشركة  ستعتمد  كما  قيود 

الوثائق) جمي   في  الوحيد  توقيعه 

اإلداآية و البنكية.

الشكل) تغيي2  العام  الجم   قرآ 

القافوني للشركة لتصبح شركة ذات)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تعديل قافون الشركة وذلك بتغيي2)

الفصول)1)و)7)و))8)و)1).

باملحكمة) تم  القافوني  اإليداع 

آقم) تحت  البيضاء) للداآ  التجاآية 

581)75)بتاآيخ)0)0)/03/11.
وهذا بمثابة مقتطف وليان)(املسي2 الوحيد)

655 P

HOUSE LIGHTING
 S.A.R.L

تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 

القافون) إيداع  تم  (،(7/10/(0(0

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة ذات املميزات التالية):

  HOUSE LIGHTING (: التسمية)

.S.A.R.L

وتجاآة) استي2اد  (: الهدف)

الكهرلائية) واملعدات  املواد  وتوزي  

وتكنولوجيا املعلومات)؛

الهاتف واإللكت2وفيات)؛

الشراء،)البي ،)العمولة،)اإلصالح،)

التمثيل،)التقديم للجمي )؛

تسويق واستي2اد وتسويق وتوزي )

جمي  املعدات املادية)؛

املنتجات وامللحقات وقط  الغياآ)

وتكنولوجيا) بالكهرلاء) املتعلقة 

املعلومات)؛

واالتصاالت) اإللكت2وفيات  أمن 

واملراقبة) والالسلكية  السلكية 

بالفيديو وأجهزة املكاتب)؛

إنشاءات) أو  أعمال  مقاول 

مختلفة؛

أو) املواق   كافة  وإفجاز  تنفيذ 

األعمال اإلنشائية مهما كان فوعها.

معدات) جمي   ولي   وفقل  شراء)

ومواد ومنتجات البناء)؛

والررام) التبليط  أعمال  تنفيذ 

والطالء) والسباكة  املائي  والعزل 

املعدفية) والنجاآة  والكهرلاء)

والخشبية)؛

االرت2اع) براءات  تمثيل 

التجاآية) والعالمات  والت2اريص 

األجنبية أو املحلية لتسويقها سواء)في)

املغرب أو في الخاآج.

زفقة) ((( (: االجتماعي) املقر 

السب ) عين  سفلي  متجر  ال25تقال 

الداآ البيضاء.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.



16023 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

100.00)دآهم) ( في) ( االجتماعي محدد)

مقسم إلى)1000)حصة اجتماعية من)

فئة))100))).)دآهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحرآة بالكامل وموزعة لفائدة):

حصة) (500 السيد قنطاآ محمد)

اجتماعية)؛

السيد روالني اإلدآي�شي جميلة)

500)حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم25.

:)تم تعيين السيد قنطاآ) التسيي2)

محمد مسي2ا للشركة.

بالسجل) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بالداآ البيضاء)بتاآيخ))0)0)/09/11 

تحت آقم7 )753.
ملخص قصد النشر
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BR BUILDING
S.A.R.L AU

تأسيس شركة

RC N° 79169

في) مؤآخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القافون) إيداع  تم  (،(3/10/(0(0

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):

  BR BUILDING (: التسمية)

.S.A.R.L AU

الهدف):)الغرض من الشركة هو في)

كل من املغرب والخاآج):

والتصدير) واالستي2اد  التجاآة 

وإفجاز وتنفيذ كافة األعمال اإلنشائية)

وأعمال متنوعة.

تأجي2) تسويق جمي  مواد البناء.)

املعدات.

من) أفواعها  بكافة  البضائ   فقل 

كافة املصادآ.

األموال) جمي   على  االستحواذ 

املنقولة وغي2 املنقولة)،)وتجاآة جمي )

معدات الهندسة املدفية.

لجمي ) عنها  فيابة  االفجاز 

اإلنشاءات بشكل عام.

السكك) استي2اد وتصدير عرلات 

الحديدية.

واملواد) املعدات  جمي   استي2اد 

أعاله) املذكوآة  لألنشطة  الالزمة 

جمي ) وكذلك  البناء) مواد  وراصة 

املعدات الالزمة إلنشاء)الفنادق.

شراء)ولي  وتسويق وتوزي  وتمثيل)

األصناف) جمي   وتصدير  واستي2اد 

األررى.

املعامالت) جمي   أعم،) ولصوآة 

واملنقولة) والصناعية  التجاآية 

واملالية املتعلقة بشكل مباشر أو غي2)

مباشر باألهداف املذكوآة أعاله.

شاآع) (10 (: االجتماعي) املقر 

الثالث،) الطابق  (،5 آقم) الحرية 

الداآ البيضاء.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في))100.000دآهم)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة))100)دآهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحرآة بالكامل وموزعة لفائدة):

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسم25.

التسيي2):)تم تعيين السيد بوآكبة)

الرداد مسي2ا للشركة.

بالسجل) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بالداآ البيضاء)بتاآيخ))0)0)/10/11 

تحت آقم753360.
ملخص قصد النشر
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AIR PARTNER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 16 بتاآيخ) تبعا لعقد عرفي م25م 

النظام) وض   تم  (،(0(0 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة التالية):

.AIR PARTNER SARL(:(التسمية
ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
شاآع مرس) ((6 (: املقر االجتماعي)
الداآ) (3 الشقة) (1 الطابق) سلطان 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

نشاط الشركة األسا�شي : غرض 
الشركة في املغرب والخاآج هو :

الدولية  البضائ   فقل  في  وسيط 
السيدة  من طرف  املسي2  فيهم  بمن 

فادية عوام.
جمي   وتشغيل  وإداآة  إنشاء 
والدولية  الوطنية  النقل  ردمات 
عن طريق السكك الحديدية، وال25 
واألمتعة،  والبضائ ،  والجو  والبحر 

وال25يد السري  من أي فوع.
مجال  في  االستشاآات  تقديم 

النقل بشكل عام.
تخزين جمي  أفواع البضائ .

واستي2اد  ولي   وشراء  تجاآة 
السل   أو  املنتجات  جمي   وتصدير 
أو اإلمدادات أو املعدات دون حص 

املراج .
محلية تجاآية  عالمة  أي   تمثيل 

 أو أجنبية.
املشاآكة املباشرة أو غي2 املباشرة 
في جمي  املعامالت التي قد تتعلق بأي 
من األشياء املذكوآة أعاله أو الت2ويج 
 لها عن طريق املساهمة أو االكتتاب
االفدماج أو  األسهم  شراء  أو    
 او التحالف أو االآتباط أو املشاآكة 
أو غي2 ذلك، التقدم املباشر للحصول 
إما  الخاصة  او  العامة  العقود  على 
من  أو  الخاص  التزامها  رالل  من 
رالل التعاون املشت2ك م  الشركات 

األررى.
وبشكل أعم، أي معامالت مالية 
وتجاآية وصناعية ومنقولة وعقاآية 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر، 
كليا أو جزئيا، بال�شيء أو التي يمكن أن 
تروج له، وكذلك جمي  االستثماآات 
في أي شركة  بأي وسيلة  في األسهم 
أو الشركات التي سيتم إنشاؤها، م  

أنشطة مماثلة أو ذات صلة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 50.000 

حصة   500 إلى  مقسم  دآهم 

دآهم   100 فئة  من  اجتماعية 

للحصة، محرآة كالتالي :

5.000) حصة اجتماعية لفائدة 

السيدة فادية عوام.

5.000) حصة اجتماعية لفائدة 

السيدة سومية الصديقي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديسم25.

غي2  ملدة  الشركة  تسي2   : اإلداآة 

فادية  السيدة  طرف  من  محدودة 

عوام والسيدة سومية الصديقي.

بكتابة  تم   : القافوني  اإليداع 

التجاآية  املحكمة  لدى  الضبط 

فوفم25   10 بتاآيخ  البيضاء  بالداآ 

0)0) سجل تجاآي آقم 37)79 .
للبيان واإلشاآة
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AUMONTIS
تـأسيـس شـركـة ذات املسـؤوليـة 

املحـدودة بشــريــك منفــرد  

I)-)بمقت�شى عقد عرفي م25م بالداآ)

البيضاء)بتاآيخ)07)غشت)0)0))،))تم)

تهييئ القوافين األساسية لشركة ذات)

منفرد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها التالية):

التسمية):AUMONTIS)–)بشريك)

منفرد)

أفواع) كل  استخراج  (- (: الهدف)

املناجم،

استغالل املقال ،

شراء)و بي  كل املنتوجات املنجمية)

و املختلفة،

-))و بصفة عامة افجاز كل العمليات)

التي يمكن أن ترتبط بكيفية مباشرة)

أو غي2 مباشرة بالهدف االجتماعي و)

التي تسهل توسيعه أو إفمائه).)

البيضاء) بالداآ  املقر االجتماعي):)

زفقة عزيز بالل الطابق الثاني) (67  –

الرقم)3)املعاآيف).
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من) ابتداء) سنة  (99 ( املـــدة):)
تأسيس الشركة).

دآهم مقسم) (10.000: آأس املال)
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (100 على)
لشركة)) تخصص  الواحدة  للحصة 

AUMONTIS)–)بشريك منفرد.)
السيد البقالي ادآيس،) (: التسيي2)
بتاآيخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 
للبطاقة) حامل  ((0/0 /1985
 M377608 آقم) للتعريف  الوطنية 
زفقة) ((8 البيضاء،) بالداآ  قاطن  (،
الروي�شي طابق) )شقة)5))حي الراحة.

)و ذلك ملدة غي2 محدودة).
لدى) القافوني  اإليداع  تم  (-II
كتابة ضبط املحكمة التجاآية بالداآ)
 (0(0 شتن25) (09 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم) 6 5 7 .
التجاآي) السجل  في  التقييد  و 
بالداآ البيضاء)تحت آقم)1)716 .
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 GLOBAL DESINFEST
SERVICES

 BD(ZERKTOUNI 3 EME  6
.ETAGE(APT(N° 6 - Casablanca

بتاآيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
8)اكتولر0)0))تم افجاز قافون شركة)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:
التسمية):

 GLOBAL DESINFEST
SERVICES

آقم التقيد في السجل التجاآي:) (
 77877

الشكل القافوني:)ش م م.
)غرض الشركة:)ردمات مكافحة)
,الزواحف) الحشرات) (, القواآض)
والطيوآ،)ردمات التطهي2 والتنظيف)
ولي ) وشراء) وتصدير  استي2اد  املنهي.)
منتجات مكافحة ابفات و منتجات)
واألعمال) التجاآة  العامة.) النظافة 
التدآيب والدعم واملشوآة) املتنوعة.)

في مجال النظافة العامة.

*مقرها االجتماعي):)6 )شاآع الزآ)

الداآ) (6 شقة آقم) (3 قطوني الطابق)

البيضاء.

*مدة الشركة:)99)عاما).

دآهم) (100  000 (: آأسمالها) (*

اجتماعية) 1000حصة  إلى) مقسمة 

الواحدة) للحصة  دآهم  (100 بقيمة)

والتي اكتتبت على الشكل التالي:

-السيد مني2 كنبي):500حصة.

))))-)السيد سعيد العواد:500حصة.

*)اإلداآة:))سوف تداآ الشركة من)

طرف السيدمني2 كنبي والسيد سعيد)

العواد.)

فاتح)) من  االجتماعية:) السنة  (*

عام،) كل  من  دجن25  (31 إلى) يناير 

باستثناء)السنة األولى تبدأ من تاآيخ)

من) دجن25  (31 إلى) القافوني  اإليداع 

العام ففسه،

*)اإليداع القافوني:)تم تنفيذ ذلك)

بالداآ) لالستثماآ  الجهوي  املركز  في 

البيضاء.
للنشر والتوزي 
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ڭلوبو إموبيليي
ش.م.م

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بالداآ)

0)0).10.)0)تم تأسيس) البيضاء)في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):

التسمية مقاولة):)ڭلولو إموليليي.

غرض الشركة):)منعش عقاآي.

أڭدال) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
5 )سيدي مومن الداآ) 3))آقم) زفقة)

البيضاء.

من تاآيخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس الشركة.

:)حدد آأس) آأس املال االجتماعي)

الف) مائة  مبلغ  في  االجتماعي  املال 

دآهم مقسمة على) (( (100.000.00(

 (100) بمائة) حصة  الف(1000))

دآهم الكاملة اإلجراء)فقدا و املمنوحة))

كاملة للشريكين.

السيد يوسف عيدي))500)حصة

السيد))عمر عيدي)500)حصة

التسيي2 للسيد يوسف عيدي ملدة)

غي2 محددة بالصالحيات الواسعة)

بكتابة) القافوني  االيداع  تم  (-

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

تحت) ((8.10.(0(0 يوم) البيضاء)
آقم السجل التجاآي) (75(0 8 آقم)

. 78011
مستخرج للبيان

اداآة التسيي2
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NOURSA ASSISTANCE شركة
 SARL

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة) تأسيس  (: املوضوع)

  NOURSA ASSISTANCE  SARL

شركة))ذات املسؤولية املحدودة

   30 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شتن25)0)0)))بفاس)،))ثم وض  قافون)

أسا�شي لشركة

   NOURSA ASSISTANCE  

التي) الوحيد  املسؤولية  ( املحدودة)

تحمل الخصائص التالية))):

 NOURSA شركة) (: التسمية) ((1

ذات) ( شركة) ( (ASSISTANCE

املسؤولية املحدودة

ردمة) (: ( االجتماعي) الهدف  (((

األعطال،)سحب السياآات
3))آأس املال):))100.000)دآهم)

مكتب) ( (: االجتماعي) املقر  (( 
الصفاء)آقم)8))الطابق الراب  تجزئة)

موالي آشيد طريق صفرو فاس)

5))مدة الشركة):))99)سنة.)

فهد سبتي و محمد) (: التسيي2) ((6
الصغي2ي)

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع  ((7

بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  (09/11/(0(0 بتاآيخ)

آقم) التجاآي  السجل  ((990/(0(0

.6 6 1
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EUROVAL LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
 EUROVAL (« تأسيس الشركة) (-
مسؤولية) ذات  «شركة  (LINE
ذات شريك وحيد عنوان) ( محدودة)
النعمافية)) تجزئة  االجتماعي  مقرها 
سيدي مومن) ( (A1(  10 كلم) (1 آقم)

اهل الغالم البيضاء..
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
السجل) في  التقييد  آقم  املحدودة 
التجاآي):015 3 )البيضاء)بمقت�شى))
 07/05/(019 في) مؤآخ  عرفي  عقد 
األسا�شي للشركة)) ( تم إعدادالقافون)
باملميزات) ( ذات املسؤولية املحدودة)

التالية.
ذات) شركة  ( الشركة) شكل  (*
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
متبوعة) ( الشركة) تسمية  (*
تسميتها بمختصر  االقتضاء) عند 

. EUROVAL LINE
*))غرض الشركة بايجاز

 TRANSPORT ROUTIER  1-.
DE MARCHANDISES

. .IMPORT - EXPORT (-  
*عنوان مقرها االجتماعي):)تجزئة)
النعمافية))آقم)1)كلم)A1( 10))سيدي)

مومن اهل الغالم البيضاء.
من اجلها) ( التي تأسست) املدة  (*

الشركة))99)سنة).
*)مبلغ آاس مال الشركة)100000 

دآهم مقسم كالتالي).
 1000 هشام) العماآي  -السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
العائلية) و  الشخصية   *األسماء)

)و مواطن ميسر الشركة.
عنوافه) هشام  العماآي  السيد 
بطاقته الوطنية) ( آقم) الداآ البيضاء)

.BB1( 019
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

ماي)019))تحت آقم)7)8)0070.
663 P
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OMA SERV شركة
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

 OMA تأسيس شركة) ( املوضوع:)
ذات) ش.م.م  (SERV SARL AU

الشريك الوحيد
   07 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وض ) ثم  ( (، بفاس) ( ((0(0 اكتولر)

قافون أسا�شي لشركة
املحدودة)) ( ( (OMA SERV  
املسؤولية ذات الشريك الوحيد التي)

تحمل الخصائص التالية))):
 OMA SERV(1))التسمية):)شركة

ش.م.م))ذات الشريك الوحيد
)))الهدف االجتماعي:)مقشدة

3))آأس املال):))100.000)دآهم)
 5 محل آقم) (: املقر االجتماعي) (( 
الطيب) ابي  زفقة  زاوية  مينة  اقامة 
الرا�شي) الشريف  وزفقة  املتنبي 

املدينة الجديدة فاس)
5))مدة الشركة):))99)سنة.)

الغل5زوآي) عمر  (: التسيي2) ((6
»املسي2 الوحيد«

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع  ((7
بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 
آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((3 بتاآيخ)
آقم) التجاآي  السجل  ((817/(0(0

.6  (1
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أكرو إنفنت
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمال الشركة : 100.000 دآهم
املقر اإلجتماعي : مكتب آقم 1 

شقة آقم )  الطابق آقم   عماآة 
السعادة 

زاوية زفقة موالي علي و زفقة 
يوغوسالفيا
جليز مراكش

العامة) الجمعية  بمقت�شى 
بتاآيخ) املنعقدة  العادية  غي2 
0)0)/31/08،)قرآ الشركاء)في شركة)
ملقتضيات) طبقا  (« إففنت) أكرو  («
96-5)عدم حل) من قافون) (86 املادة)
الشركة قبل األوان آغم أن النتيجة)
الصافية للشركة اقل من)¼)آأسمال)

الشركة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القافوني 

بتاآيخ) بمراكش  التجاآية  باملحكمة 

آقم) 11637  تحت  (16/10/(0(0

السجل التجاآي آقم)07)66.
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شركة أكرو إنفنت
شركة ذات مسؤولية محدودة

آأسمال الشركة : 100.000 دآهم

املقر اإلجتماعي : مكتب آقم 1 

شقة آقم )  الطابق آقم   عماآة 

السعادة 

زاوية زفقة موالي علي و زفقة 

يوغوسالفيا

جليز مراكش

غي2) العامة  الجمعية  بمقت�شى 

أكتولر) (01 بتاآيخ) املنعقدة  العادية 

0)0))قرآ الشركاء)ما يلي:

الزيادة في آأسمال الشركة) (-

ليتحول) دآهم  ( .900.000 بمبلغ)

 5.000.000 إلى) 100.000دآهم  من)

ديون) م   مقاصة  بواسطة  دآهم،)

الشركة.

بنطالب) الحبيب  السيد  تنازل  (-

عن حق االشت2اك التفضيلي الخاص)

بهبمبلغ)900. )دآهم لصالح السيدة)

عفيف جميلة)؛

التوزي  الجديد:

السيد الحبيب بنطالب)1)حصة)

100)دآهم.

السيدة جميلة عفيف)

99 .)1))حصة)9.900 ).1)دآهم.

السيد محمد املهدي بنطالب)

500.)1)حصة)50.000).1)دآهم.

السيد عثمان بنطالب)

500.)1)حصة)50.000).1)دآهم.

ابنسة فاطمة الزهراء)بنطالب)

حصة)50.000).1)دآهم. (1(.500

حصة) (50.000 ( (: املجموع)

5.000.000)دآهم.

لدى) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاآيخ0)0)/16/10تحت) بمراكش 
التجاآي) 116371السجل  آقم)

آقم07)66.
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دومين روزا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمال الشركة : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : مكتب آقم 1 

شقة آقم )  الطابق آقم   عماآة 

السعادة زاوية زفقة موالي علي 

وزفقة يوغوسالفيا جليز مراكش

غي2) العامة  الجمعية  بمقت�شى 

العادية املنعقدة بتاآيخ فاتح أكتولر)

0)0))قرآ الشركاء)ما يلي):

الزيادة في آأسمال الشركة بمبلغ)

من) ليتحول  دآهم  (3.900.000

100.000)دآهم إلى)000.000. )دآهم)

بواسطة مقاصة م  ديون الشركة.

بنطالب) الحبيب  السيد  تنازل 

عن حق االشت2اك التفضيلي الخاص)

لصالح) دآهم  ((50.000 بمبلغ) به 

السيدة عفيف جميلة.

تنازل السيد الحبيب بنطالب عن)

حق االشت2اك التفضيلي الخاص به)

بمبلغ)50.000 )دآهم لصالح ابنسة)

فاطمة الزهراء)بنطالب.

تنازل السيد الحبيب بنطالب عن)

حق االشت2اك التفضيلي الخاص به)

بمبلغ)50.000 )دآهم لصالح السيد)

محمد املهدي بنطالب.

تنازل السيد الحبيب بنطالب عن)

حق االشت2اك التفضيلي الخاص به)

بمبلغ)50.000 )دآهم لصالح السيد)

عثمان بنطالب.

التوزي  الجديد):

السيد الحبيب بنطالب):)000. 1 

حصة بمبلغ)00.000 .1)دآهم.

 6.500 (: عفيف) جميلة  السيدة 

حصة بمبلغ)650.000)دآهم.

(: بنطالب) املهدي  محمد  السيد 

6.500)حصة بمبلغ)650.000)دآهم.

 6.500 (: بنطالب) عثمان  السيد 

حصة بمبلغ)650.000)دآهم.

(: بنطالب) ابنسة فاطمة الزهراء)

6.500)حصة بمبلغ)650.000)دآهم.

بمبلغ) حصة  ( 0.000 (: املجموع)

000.000. )دآهم.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمراكش)

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) (16 بتاآيخ)

آقم) التجاآي  السجل  (11637(

.83 39

667 P

بورفيكت أكرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمال الشركة : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : مكتب آقم 1 

شقة آقم )  الطابق آقم   عماآة 

السعادة زاوية زفقة موالي علي 

وزفقة يوغوسالفيا جليز مراكش

التعريف الضريبي : 6151))15

غي2) العامة  الجمعية  بمقت�شى 

العادية املنعقدة بتاآيخ فاتح أكتولر)

0)0))قرآ الشركاء)ما يلي):

الزيادة في آأسمال الشركة بمبلغ)

من) ليتحول  دآهم  (19.900.000

 (0.000.000 إلى) دآهم  (100.000
ديون) م   مقاصة  بواسطة  دآهم 

الشركة.

تنازل السيد الحبيب بنطالب عن)

حق االشت2اك التفضيلي الخاص به)

19.900)دآهم لصالح السيدة) بمبلغ)

عفيف جميلة.

التوزي  الجديد):

السيد الحبيب بنطالب):)1)حصة)

بمبلغ)100)دآهم.

  9.999 (: السيدة جميلة عفيف)

حصة بمبلغ)999.900. )دآهم.

(: بنطالب) املهدي  محمد  السيد 

 5.000.000 بمبلغ) حصة  (50.000

دآهم.
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 50.000 (: السيد عثمان بنطالب)

حصة بمبلغ)5.000.000)دآهم.

بنطالب) الزهراء) فاطمة  ابنسة 

 5.000.000 بمبلغ) حصة  (50.000  :

دآهم.

00.000))حصة بمبلغ) (: املجموع)

0.000.000))دآهم.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجاآية بمراكش)

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) (16 بتاآيخ)

آقم) التجاآي  السجل  (116369

.66599

668 P

هدوفا كافي ش.ذ.م..م. 
HADOFA CAFE S.A.R.L

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة 

شريك وحيد.

مائة الف دآهم. (100 000,00)  

الرأسمال اإلجتماعي

املقر اإلجتماعي  : حي املسي2ة عملية 

تافياللت آقم )8 مراكش.

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بمراكش) ( اإلستثنائي الذي تم عقده)

صادق شركاء) (1 /10/(0(0 بتاآيخ)

شركــة

على) ش.ذ.م.م  كافي  هدوفا 

التعديالت التالية):

1)-))تفويت حصص اجتماعية.)

السعدية فوتت) السيدة كزكاز  (*

السيد) الى  اجتماعية  حصة  (5100

حسن لقليب.

شكر هللا محمد فوت) ( السيد) (*

السيد)) الى  اجتماعية  حصة  ( 900

حسن لقليب.

*)استقالة السيدة كزكاز السعدية)

آقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

E 168 5))من التسيي2.

حسن) لقليب  السيد  تعيين  ( (*

آقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

E395(88))مسي2 وحيد للشركة ملدة)

غي2 محدودة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (- ((

الضبط))للمحكمة التجاآية بمراكش)

تحت) وذلك  ((8/10/(0(0 بتاآيخ)
آقم)116717.

669 P

شـــركــــة رياض مراكش 

كوليكسيون ش.ذ.م.م.
 RIAD MARRAKECH

 COLLECTION« S.A.R.L

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.

(مائة ألف دآهم )   100.000,00  

الرأسمال اإلجتماعي  

املقر اإلجتماعي : آقم )8 تواآيك 

بريما مراكش.
آقم السجل التجاآي  63)98  

بمراكش 

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بمراكش) ( اإلستثنائي الذي تم عقده)

صادق شركاء)) (1 /10/(0(0 بتاآيخ)

شـــركــــة آياض مراكش كوليكسيون)).)

ش.ذ.م.م.)على التعديالت التالية):)
آياض) ( شـــركــــة) ( نشاط) تغيي2 

 SARL RIAD ( كوليكسيون) مراكش 

 MARRAKECH COLLECTION

استغالل)) ( (: ( الذي أصبح ابن فقط)

داآ الضيافة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط))للمحكمة التجاآية بمراكش)

تحت) ذلك  و  (.05/11/(0(0 بتاآيخ)
آقم)9)1169.

670 P

تريليا توغ ش.ذ.م.م. 
 TRULIA(TOURS« S.A.R.L

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.

(مائة ألف دآهم )   100.000,00  

الرأسمال اإلجتماعي  

املقر اإلجتماعي :مكتب آقم 9) 

إقامة بن الفتح طريق لبنان جليز 

مراكش 
آقم السجل التجاآي  101507  

بمراكش 

)بمقت�شى محضر الجم  العام) (I/

بمراكش) ( اإلستثنائي الذي تم عقده)

بتاآيخ)0)0)/06/10)صادق شركاء)

شـــركــــة تريليا توغ).)ش.ذ.م.م.)على)

التعديالت التالية):)

-1تحويل املقر))االجتماعية الى):

 10 تجزئة البهجة آقم) (1 املتجر) (

محاميد)10)مراكش.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (II/

الضبط))للمحكمة التجاآية بمراكش)

تحت) ذلك  و  (.05/11/(0(0 بتاآيخ)

آقم)8)1169.

671 P

GUESS AUTO

S.A.R.L.AU

شركة ذات مسئولية محدودة 

م  مساهم وحيد برأس مال 

300.000.00 دآهم

املقر الرئي�شي: 3). تجزئة االمل 

اقامة شيماء الزين اقامة سيدي 

مومن الداآ البيضاء

RC:303757  -IF: 15171486

فقل املقر

الوحيد) الشريك  قراآ  على  بناءا 

بتاآيخ) (GUESS AUTO لشركة)

0)0)/11/ 0)تقرآ ما يلي):

فقل املقر االجتماعي للشركة):

من العنوان)3))تجزئة األمل إقامة)

مومن) سيدي  إقامة  الزين  شيماء)

الداآ البيضاء

زفقة) بركون  شاآع  (: العنوان) إلى 

 ( املشرق) إقامة  حبيب  ابن  جعفر 

الطابق)1)آقم)3))الداآ البيضاء)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

0)0)/09/11،)تحت آقم)6)7533

672 P

شركة ديار إسكان
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال 1.000.000 دآهم

املقر االجتماعي : تجزئة بالد شامة 9 
متجر آقم 9 مكرآ ليساسفة

 الداآ البيضاء
السجل التجاآي آقم 513)13

إثبات وفاة مسي2 مساهم
وفقا لعقد توثيقي في سال بتاآيخ)
شركاء) أشاآ  (،(0(0 أكتولر) (1(
إسكان«،) »دياآ  املسماة) الشركة 
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة)
برأسمال)1.000.000)دآهم،)إلى وفاة)
الراحل السيد عبد اللطيف حمودة،)
فاتجة) ألنها  للشركة  املسي2  الشريك 
أغسطس) (1( عن عقد إآاثة بتاآيخ)
تركها) التي  الشروط  بموجب  ((0(0

لتحصيل رالفته،)وهي):
السيدة فجية البطمي):)563)سهم.
السيد زكرياء)حمودة):)986)سهم.
السيد الياس حمودة):)986)سهم.
السيد يونس حمودة):)986)سهم.
السيد ياسين حمودة):)986)سهم.

ابنسة آيم حمودة):)93 )سهم.
املادة)6)-)املساهمات

عبد) السيد  املرحوم  وفاة  بعد 
املسي2) الشريك  حمودة،) اللطيف 
توزي ) تم  املذكوآة،) للشركة 
ذات) الشركة  شركاء) مساهمات 
إسكان«) »دياآ  املحدودة) املسؤولية 

على النحو التالي):
 56.300 (: البطمي) السيدة فجية 

دآهم.
 98.600 (: حمودة) زكرياء) السيد 

دآهم.
 98.600 (: الياس حمودة) السيد 

دآهم.
 98.600 (: حمودة) يونس  السيد 

دآهم.
 98.600 (: ياسين حمودة) السيد 

دآهم.
  9.300 (: حمودة) آيم  ابنسة 

دآهم.
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(: الرايس) بن  املالك  عبد  السيد 

500.000)دآهم.
املادة)7)-)آأس املال)

آأس املال ثابت بمبلغ مليون دآهم)

إلى) وهو مقسم  دآهم)) (1.000.000(

10.000)سهم بقيمة)100)دآهم لكل)

منها،)مرقمة من)1)إلى)10.000)موزعة)

على النحو التالي):

السيدة فجية البطمي):)563)سهم.

السيد زكرياء)حمودة):)986)سهم.

السيد الياس حمودة):)986)سهم.

السيد يونس حمودة):)986)سهم.

السيد ياسين حمودة):)986)سهم.

ابنسة آيم حمودة):)93 )سهم.

(: الرايس) بن  املالك  عبد  السيد 

5000)سهم.

تعيين السيد ياسين) قرآ الشركاء)

حمودة كمسي2 مساهم م  السيد عبد)

املالك بن الرايس ملدة غي2 محددة،)

كما تلتزم الشركة بالتوقي  املشت2ك)

لكل من السيد ياسين حمودة والسيد)

عبد املالك بن الرايس.

تحيين النظام األسا�شي.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

11)فوفم25)0)0))تحت آقم)753565 

(السجل التجاآي آقم)513)13).

673 P

ECP MAROC
SARL AU

شاآع الزآقطوني الطابق 6 املكتب 

-15  16الداآ البيضاء 

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

سبتم25) ((5 في) املنعقد  االستثنائي 

 ecp« لشركة) البيضاء) بالداآ  ((0(0

املحدودة) املسؤولية  ذات  (»maroc

بمساهم وحيد برأسمال)90.000.00 

دآهم)،)تقرآ على النحو التالي:

تعيين)3)مسي2ين مشاآكين جدد

 AHMET ( ( السيد احمد سيجمن)

SEGMEN

 TOLGA يزجان) تولغا  السيد 

YAZGAN

 CENK ( اوفداس) سينك  السيد 

UNDAS

مشاآكين) مسي2ين  بصفتهم 

للشركة لفت2ة غي2 محدودة)؛

التزام الشركة بالتوقي  املنفصل)

للسيد)AHMET SEGMEN)أو السيد)

TOLGA YAZGAN

CENK UNDAS(أو السيد

التوقي  اإلداآي

بشكل) ملزمة  الشركة  ستكون 

للسيدة) اإلداآي  بالتوقي   صحيح 

ستتم) والتي  (، اجيل) نسيمة 

مستند) أي  على  بالتوقي   تفويضها 

املديرين) أحد  م   باالشت2اك  إداآي 

املشاآكين.

التعديالت القافوفية

في) اإلداآة  تعيين  (7 املادة) تعديل 

النظام األسا�شي.

تحديث النظام األسا�شي

)تم اإليداع القافوني بقلم املحكمة)

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

0)0)/09/11)تحت آقم)753051

674 P

شركة بادس نيكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

1))بمقت�شى الجم  العام العادي)

 19 املنعقد استثنائيا للشركة بتاآيخ)

و املسجل بفاس يوم) (،(0(0 يوليوز)

الشريك) قرآ  (، ((0(0 ( غشت) (11

الوحيد لشركة بادس فيكوس)،)شركة)

والشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

دآهم،) (100.000 آأسمالها) الوحيد،)

املنطقة) و مقرها االجتماعي آقم157)

الصناعية عين الشقف فاس.

تغيي2 املقر االجتماعي بالعنوان) ( (*

ابتي:)مكتب آقم)8)اقامة مينة زاوية)

زفقة ابي الطيب املتنبي فاس.)

القافون) من  (،5 املادة) تعديل  (*

األسا�شي الشركة۰

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (((

بفاس) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ( ((0(0/10/(7 ( بتاآيخ)

(859/ (0(0
من اجل اإلعالن و النشر

675 P

ANYSYS

SARL

ش.م.م  آأسمالها 100.000   دآهم 

 ) زفقة القي�شي طابق 1 الداآ 

البيضاء

1)-)تفويت حصص اجتماعية

على) املصادقة  ( الشركاء) قرآ 

السيد) قبل  من  حصص  تفويت 

وفاء) السيدة  لفائدة  ملكاوي  جمال 

من) (6 املادة) تعديل  وتم  ملكاوي 

كما) لذلك.) وفقا  األسا�شي  النظام 

مواصلة) الوحيدة  الشريكة  قرآت 

غي2) لفت2ة  للشركة  كمسي2ة  مهامها 

محدودة ولكامل الصالحيات و إعادة)

صياغة النظام األسا�شي و املصادقة)

عليه.

))-)اإليداع القافوني

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

تحت) (10-11-(0(0 بتاآيخ) البيضاء)

آقم)96 753
من أجل التخليص و اإلشهاآ

676 P

SAHARA FRUIT

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم واحد

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املتواجد) (SAHARA FRUIT لشركة)

البيضاء،) بالداآ  االجتماعي  مقرها 

النقل) تجزئة  (3 زفقة) (18 الرقم)

القدس) األول  الطابق  الحضري 

سيدي ال25فو�شي،)تم إقراآ ما يلي:

1)-)آف ))الرأسمال االجتماعي:)

االجتماعي) الرأسمال  آف  

دآهم) ألف  وتسعمائة  بمليون 

مليوفان) ليصبح  ((1.900.000,00(

دآهم)(000.000,00.)))وذلك بإنشاء)

محرآة) اجتماعية  حصة  ((19.000(

من) بتحويل  االكتتاب  عند  كليا 

للشركة،) الدائن  الجاآي  الحساب 

وبهذا يصبح آأسمال الشركة كما يلي:

االبيض) بالل  السيد 

000.000,00.))دآهم

املجموع)000.000,00.))دآهم

))-)اإليداع القافوني:

تم ذلك باملحكمة التجاآية بالداآ)

ولتاآيخ) (753151 البيضاء)تحت آقم)

.09/11/(0(0

677 P

COBATRIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

مقرها) لشركةCOBATRIMاملتواجد 

زفقة) البيضاء،67) بالداآ  االجتماعي 

 3 الرقم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز 

املعاآيف،)تم إقراآ ما يلي:

1)-)تفويت حصص اجتماعية:

السيد) حصص  بعض  تفويت 

حصة) (90) املصطفى) طلحة 

شركة») من  كل  (لفائدة  اجتماعية)

«مقرها) (OB IMMOBILIER

محج) الوحدة  حي  (1 ( االجتماعي)

ابراهيم الروداني برشيد،املمثلة من)

طرفالسيداملهدي كاملي(10)حصص)

اجتماعية(و السيد حميد سبيل)(35 

حصة اجتماعية)والسيدرطاب عبد)

اجتماعية(وبهذا) حصة  ( 5) العزيز)

يصبح الرأسمال االجتماعي للشركة)

كما يلي:

  OB IMMOBILIER «« شركة:)

510)حصة

السيد:)حميد سبيل)160)حصة
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 160 املصطفى) السيد:طلحة 

حصة

 170 العزيز) عبد  السيد:رطاب 

حصة

املجموع))1000)حصة)

))-)تعديل فظامي):)

الحصص) لتفويت  طبقا 

الرأسمال) سيصبح  االجتماعية 

االجتماعي مجزء)كما يلي:

   OB IMMOBILIER ««:شركة

51.000,00دآهم

سبيل) حميد  (: السيد)

16.000,00دآهم))

املصطفى) طلحة  (: السيد)

16.000,00دآهم)

العزيز) عبد  السيد:رطاب 

17.000,00دآهم

املجموع)100.000,00)دآهم

3)-))اإليداع القافوني):

تم باملحكمة التجاآية للداآ البيضاء)

ولتاآيخ) (7531 7 آقم) تحت 

.09/11/(0(0

678 P

REVET BAT
SARL

إعالن تعديلي

الجم ) اجتماع  محضر  على  بناء)
008))،)قرآ) 16)أكتولر) العام بتاآيخ)

 REVET BAT SARL شركة) شركاء)

100.000,00))دآهم) برأس مال قدآه)

عن) اإلبالغ  الخصوص:) وجه  على 

عبد) للسيد  مملوك  سهم  ((00 بي )

الشركة) مال  آأس  في  فوقي  الحكيم 
الزففاآي) الدين  فوآ  السيد  لصالح 

بكل املزايا.

300)سهم عائدة للسيد) -)تحويل)

عبد الحكيم فوقي في آأسمال الشركة)
لصالح السيد عبد الرحيم الزففاآي)

بجمي  املزايا.

قرآت الجم  العام تعديل املادتين)

6)و)7)من النظام األسا�شي)،)حيث تم)

 100.000,00 بـ) مالها  آأس  تحديد 

دآهم بالتوزي  الجديد وفًقا لذلك.

 700 الزففاآي) الدين  فوآ  السيد 

سهم أي)٪70: 70.000,00)دآهم

السيد عبد الرحيم الزففاآي)300 

سهم أي)٪30: 30.000,00)دآهم

عبد) السيد  املسي2ين  استقالة 

الدين) فوآ  والسيد  فوقي  الحكيم 

الزففاآي.

السيد) تعيين مسي2 وحيد جديد 

فوآ الدين الزففاآي.

تحديث النظام االسا�شي.

املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

 3(8038 آقم) تحت  (19/0(/(009

و في) ((865 في السجل الزمني آقم) (،

السجل التحليلي:)188901.

679 P

SUAVAL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

آسمالها 90.000,00 دآهم

الكائن مقرها: زاوية شاآع آحال 

املسكيني واللة الياقوت

الداآ البيضاء

الحفاظ على املدبر في مهامه 

بموجب القراآ غي2 العادي للشريك)

الوحيد بتاآيخ)6)غشت)0)0))لشركة)

شركة ذات) (،» (SUAVAL MAROC«

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

الكائن) دآهم،) (90.000,00 آسمالها)

شاآع) زاوية  البيضاء،) بالداآ  مقرها 

تقرآ) آحال املسكيني واللة الياقوت،)

ما يلي:

في) الوحيد  املدبر  على  الحفاظ 

مهامه وتمديدها:

سواآيز) ڬيي2مو  »روسـي  السيد)

فالديس سواآيز«)

Jose( Guillermo( SUAREZ-(

(VALDES SUAREZ

تم القيام بالتمديد املعني ملدة غي2)

محددة.)

القافـوني) باإليـداع  القيـام  تم 

البيضـاء) للداآ  التجاآيـة  باملحكمـة 

آقم) تحت  ((0(0 فوف25) (10 بتاآيخ)

.753 16
عن املستخلص والبيافات

680 P

DUNES SAHARA VISION

تحويل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

الوحيد) قرآالشريك  ((0(0/10/01

DUNES SAHARA VISION(لشركة

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

املتواجدة) دآهم  (100000 آأسمالها)

الطابق) الزآقطوني  شاآع  ( 6 ب)

الثاني الداآ البيضاء)مايلي)

تحويل املقر االجتماعي للشركة) ـــ)

إلى الحي اإلداآي شاآع الحسن الثاني)

الطابق األول)

)طافطان

ـــ)تعديل البند الثالث من القوافين)

التأسيسية املتعلق باملقر االجتماعي

التأسيسية) القوافين  تحيين  ـــ)

للشركة)

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

تحت) لطافطان  االبتدائية  باملحكمة 

آقم)5583)بتاآيخ)7)/10/ 0)0) 

681 P

RIMFAT شركة

تفويت حصص اجتماعية
بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

0)0)/8/09)،)قرآ الشريك الوحيد)

شركة) »آيمفات«،) (RIMFAT لشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

دآهم،) (100.000 آأسمالها) وحيد 

املتواجدة ب)6)بلوك))0)حي))املسي2ة)

طافطان مايلي):))

اجتماعية) حصة  (500 تفويت) ـــ)

يمتلكها بالشركة لفائدة السيد احمد)

الكرمي.)

الكرمي) احمد  السيد  إدماج  ـــ)

كشريك جديد بالشركة.)

للشركة) القافوني  الشكل  تغيي2  ـــ)

املسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة.

عبدهللا) بازي  السيد  استقالة  ـــ)

السيد) وتعيين  الشركة،) من  كمسي2 

احمد الكرمي مسي2ا جديدا للشركة)

ملدة غي2 محدودة.

من) (18 ـــ) (7 ـــ) (6 البنود) تعديل  ـــ)

القوافين التأسيسية للشركة.

التأسيسية) القوافين  تحيين  ـــ)

للشركة.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية)) للمحكمة  الضبط 

       (8/10/(0(0 بتاآيخ) بطنطان 

تحت آقم)0 6.

682 P

 STE JNANE TIFRUI’N

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم وحيد

آأ سمالها 735.000.) دآهم.

السجل التجاآي آقم679 8/

مراكش

بمقت�شى عقد الجم  االستثنائي)

قرآ املسي2) (18/08/(0(0 املؤآخ ب)

ما يلي):)))

للشركة)) الرئي�شي  املقر  تغيي2 

العنوان) من  (JNANE TIFRUI’N

شاآع) (7 آقم) (10 الشقة) (: القديم)

العنوان) إلى  ( مراكش) جيليز  الحرية 

دواآ) (1 العشاق) ملكية  (: الجديد)

تفروين اللة تكركوست مراكش

تم القيام باإليداع القافوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاآيخ) ( (116791 بمراكش تحت آقم)

.0(/11/(0(0

683 P
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 STE YOUSSOUFA GESTION

IMMOBILIERE
SARL

 Résidence(AL(Mawlid 9 ,13 

 Appt(J1 - 1er(Etage(Rue(Ibrahim

Annakhai - CASABLANCA

استقالة مسي2 للشركة
تعيين مسي2 جديد للشركة

1)-)بمقت�شى محضر الجم  العام)

االستثنائي بتاآيخ)5)أكتولر)0)0)،)تم)

تقرير ما يلي):

بركات) مصطفى  السيد  استقالة 

من منصبه كمسي2 للشركة وإعطائه)

اإلبراء)التام والنهائي.

الحق) أمام  السيدة سهام  تعيين 

كمسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

 (0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ) البيضاء)

تحت آقم)9951 7.

684 P

 MANUFACTURE

 MAROCAINE

D’EQUIPEMENTS PUBLICS
MMEP

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

و) ( ((0(0 غشت) (10 يوم) ب25شيد 

مسجل بنفس املدينة قرآت شركة)

 MANUFACTURE MAROCAINE

 D’EQUIPEMENTS PUBLICS

شركة ذات املهام أملحدودة و آأسمالها)

املقر)) ( ذات) دآهم,) ( ((0.800.000,00

الرئي�شي))في:))

تجزئة)65)الحي الصناعي الساحل)

حد السوالم

)ما يلي):)

•)وفاة السيد هن2ي حيم بي2يس و)

السيدة سيمون توليدافو

•)عزله من منصبه كمسي2 للشركة)

السيد:)هن2ي حيم بي2يس)))بعد وفاته))

•)تعيينه كمسي2 للشركة السيدان):)

•)جكوب سيمون بي2يس طوليدافو)

اسباني الجنسية،)من مواليد)0))ماي)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  (، (1973

79383906G((االسبافية آقم

(، يويل بي2يس مغربي الجنسية) (•

الحامل) (، (1995 ماي) ((3 من مواليد)

.BE871(00((للبطاقة الوطنية آقم

املتوفيان) حصص  تخصيص  (•

حسب فقل امللكية))لصالح:

باسكال اليز كيز))7)38.8)حصة

يويل بي2يس)))7)38.8)حصة)

 38.8(7 ( ( بي2يس) سيمون  إيمة 

حصة

افة بي2يس)))7)38.8)حصة

 38.8(7 ( ( بي2يس) ساآة  افدآيا 

حصة

بي2يس) سيمون  جكوب 

طوليدافو13.865))حصة

إعادة صياغة النظام األسا�شي) (•

للشركة

اإليداع):)تم اإليداع القافوني لدى)

التجاآية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) و  (05/11/(0(0 يوم) ب25شيد 

آقم)37 1
للنشر و البيان.

685 P

ESPACE MEDECIN
ش.م.م

مقرها االجتماعي : )7، شاآع سيدي 

عبد الرحمان، الداآ البيضاء

آأسمالها 100.000 دآهم

تغيي2 في القافون األسا�شي للشركة
 1( بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)

أغسطس)0)0))تم تغيي2 في بنود آقم)

))و)10)و)0))و))))للقافون األسا�شي)

لشركة)ESPACE MEDECIN ش.م.م

في  بالتعديل  التصريح  تم  كما 

18 سبتم25  بتاآيخ  التجاآي  السجل 

0)0) تحت آقم 78 6 7.

686 P

SOCIETE MATHEUS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد

آأسمالها    10.000,00         دآهم
املقر االجتماعي : 65) شاآع 

الزآقطوني االبق 9 آقم )9، الداآ 
البيضاء

السجل التجاآي 77)05 
تصفية الشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 
الواحد) الشريك  قرآ  بالبيضاء.،)
 SOCIETE MATHEUS SARL(لشركة
AU،)شركة محدودة املسؤولية ذات)

الشريك الواحد ما يلي):
-)تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشركاء) قرآ  (-
 …  Sandrine( OPPEL( ép( QUILES

للقيام بالتصفية.
شاآع) ((65 (: هو) التصفية  مقر 
الداآ) (،9( آقم) (9 االبق) الزآقطوني 

البيضاء
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( ( (07/10/(0(0 في.) بالبيضاء)

عدد)8818 7
687 P

PALAIS DU CONFORT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
آأسمالها 100.000,00 دآهم

املقر االجتماعي : 100 شاآع حمان 
فوطواكي آقم 13 قساآية  ال25كة، 

الداآ البيضاء
السجل التجاآي 9 6 6 5 5.

تصفية الشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،.01/09/(0(0 بتاآيخ) بالبيضاء)
 PALAIS(قرآ الشريك الواحد لشركة
محدودة) شركة  (،DU CONFORT
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

)ما يلي):
-)تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشركاء) قرآ  (-
لحياوي هشام للقيام بالتصفية.

شاآع) (100 (: هو) التصفية  مقر 
قساآية)) (13 آقم) فوطواكي  حمان 

ال25كة،)الداآ البيضاء
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( ( (07/10/(0(0 في.) بالبيضاء)

عدد)8819 7
688 P

SOCIETE BOVER
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
آأسمالها 336.000 دآهم

املقر االجتماعي : 69 . زفقة محمد 
سميحة الداآ البيضاء

تصفية الشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 
بالبيضاء)بتاآيخ)0)0)/01/09.،)قرآ)
 SOCIETE لشركة) الواحد  الشريك 
BOVER)،)شركة محدودة املسؤولية)

ذات الشريك الواحد ما يلي):
-)تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشركاء) قرآ  (-
لحياوي عبد العزيز للقيام بالتصفية.
زفقة) (. (69 (: هو) التصفية  مقر 

محمد سميحة الداآ البيضاء
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( (.1 /10/(0(0 في) بالبيضاء)

عدد)9691 7.
689 P

 TALOYARI
CONSTRUCTION

ش.م.م آأسمالها 100.000 دآهم في 
طوآ التصفية
إنهاء التصفية

العام) الجم   بمقت�شى  (- (1
 30-1(-(019 بتاآيخ) االستثنائي 
على) اإلطالع  بعد  الشركاء) قرآ 
وعلى) عليه  املصادقة  املصفي  تقرير 
إبراء) قرآوا  كما  التصفية  حسابات 

ذمة املصفي وإنهاء)مهامه كمصفي
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عمليات) إنهاء) ذلك  بعد  قرآوا  و 

التصفية.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم  (- ((

الضبط لدى املحكمة التجاآية بالداآ)

تحت) (11-11-(0(0 بتاآيخ) البيضاء)

آقم)753675

من أجل التخليص و اإلشهاآ

690 P

 Sté LOOK VISION

MOROCCO

  SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

آأسمالها  100.000.00 دآهم

املقر االجتماعي : شاآع بوآكون زفقة 

جعفر ابن حبيب اقامة املشرق ) 

الشقة آقم 3 الداآ البيضاء.

تصفية الشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

(،.01/11/(019 بتاآيخ) بالبيضاء)

 LOOK قرآ الشريك الواحد لشركة)

شركة) (، (VISION MOROCCO

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد ما يلي):

-)تصفية الشركة.

السيد)) الوحيد  الشريك  قرآ  (-

عدفان امين))للقيام بالتصفية.

شاآع) (( (: هو) التصفية  مقر  (-

بوآكون زفقة جعفر ابن حبيب اقامة)

املشرق))الشقة آقم)3)الداآ البيضاء..

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( (.09/11/(0(0 في) بالبيضاء)

عدد)753188

691 P

BINDECORP
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
آأسمالها 100.000,00 دآهم

املقر االجتماعي : 15 شاآع الهدهد 

شاآع مرس السلطان الداآ البيضاء، 

الداآ البيضاء

تصفية الشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

(،.(019 فوفم25) ((0 بتاآيخ) بالبيضاء)

(« لشركة) الواحد  الشريك  قرآ 

محدودة) شركة  (، (»BINDECORP

ما) الواحد  الشريك  ذات  املسؤولية 

يلي):

-)تصفية الشركة.

السيد)) تعيين  الشركاء) قرآ  (-

Abraham(Remi(TOE)))أبراهام آيمي)

تو))للقيام بالتصفية.
زفقة)) ( ( (09 ( (: مقر التصفية هو) (-

الداآ) (v محمد) شاآع  دافيسنيس 

البيضاء.

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالبيضاء)في)8))أكتولر)0)0).))تحت)

عدد)163)75

692 P

لوجيستي فريكو
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

برأسمال 50.000 دآهم

املقر االجتماعي : زفقة محمد سميحة 

إقامة جوهرة محمد سميحة الطابق 

6 الرقم 35 الداآ البيضاء

حل الشركة
بمقت�شى املحضر الشفوي للجم )

أكتولر) (17 بتاآيخ) االستثنائي  العام 

محدودة) شركة  أعضاء) قرآ  ((017

برأسمال) وحيد  بشريك  املسؤولية 

50.000)دآهم والكائنة بزفقة محمد)

سميحة إقامة جوهرة محمد سميحة)

الداآ البيضاء،) (35 الرقم) (6 الطابق)

ما يلي):

حل الشركة.

املساهم الوحيد للشركة في قراآه)

غي2 العادي أرد علما ووافق على حل)

الشركة وتصفيتها.

عين الجم  العام مصفي للشركة)

السيدة آاقي فزهة،)مغرلية من مواليد)

حاملة للبطاقة) (،1959 ديسم25) ((0

H9101،)مقيمة في حي) الوطنية آقم)

لي2ميتاج) (،9 الرقم) (10 الزفقة) آجاء)

الداآ البيضاء.

تمت املوافقة على مقر التصفية)

الكائن في زفقة محمد سميحة إقامة)

 6 الطابق) سميحة  محمد  جوهرة 

الرقم)35)الداآ البيضاء.

املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 

ديسم25) ((6 التجاآية بالداآ البيضاء)

017))تحت آقم)886)65.

693 P

LBE INGENIERIE2R
 SARL

منطقة بوآكون زفقة آكراكة إقامة 

الكوآفيش الشقة 1 الطابق السفلي 

عماآة ) الداآالبيضاء

السجل التجاآي 635 39

حل الشركة مسبق
بتاآيخ) )  عرفي  عقد  بمقت�شى 

أكتولر0)0))قرآ الشركاء):

ؤه) ب  ل  لشركة  مسبق  حل 

افجنيوآي))آ.

رليفي) العربي  السيد  عين 

لتصفية شركة ل ب ؤه افجنيوآي) 

آ.

منطقة) (: الشركة) لتصفية  مقر 

بوآكون زفقة آكراكة إقامة الكوآفيش)

 ( عماآة) السفلي  الطابق  (1 الشقة)

الداآ البيضاء.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  وض  

آقم) تحت  البيضاء) بالداآ  التجاآية 

753189)بتاآيخ)9)أكتولر0)0).
مستخرج للبيان)

694 P

LBE INGENIERIE2R

 SARL

منطقة بوآكون زفقة آكراكة إقامة 

الكوآفيش الشقة 1 الطابق السفلي 

عماآة )

الداآالبيضاء

السجل التجاآي 635 39

قفل التصفية
 (6 بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

أكتولر)0)0))قرآ الشركاء):

ب) ل  لشركة  التصفية  قفل 

ؤهافجنيوآي))آفتيجة الفتهاء)نشاطها.

رليفي) العربي  السيد  عين 

لتصفية شركة ل ب ؤهافجنيوآي))آ.

منطقة) (: الشركة) لتصفية  مقر 

بوآكون زفقة آكراكة إقامة الكوآفيش)

 ( عماآة) السفلي  الطابق  (1 الشقة)

الداآ البيضاء.

القافوني) اإليداع  سيوض  

باملحكمة التجاآية بالداآ البيضاء.
مستخرج للبيان)

695 P

JUST ART

 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

آأسمالها  : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : سالم ) آقم 180 

طريق أهل لغالم سيدي ال25فو�شي 

الداآ البيضاء

IF :  15278739

RC : 334055

تصفية الشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بموجب 

(،07/10/(0(0 بتاآيخ) بالبيضاء)

 JUST لشركة) الواحد  الشريك  قرآ 

محدودة) شركة  (،ART SARL AU

الواحد) الشريك  ذات   املسؤولية 

ما يلي):



16031 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

-)تصفية الشركة.
تعيين السيد عبد) قرآ الشركاء) (-

اللطيف الزاهي2ي للقيام بالتصفية.
املقر) (: هو) التصفية  مقر  (-
طريق) (180 آقم) (( االجتماعي سالم)
ال25فو�شي) سيدي  لغالم  أهل 

الداآ البيضاء.
بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 
التجاآية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( (.(3/10/(0(0 في) بالبيضاء)

عدد)08 751.
696 P

برودبلو
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

فسخ مبكر للشركة
بمقت�شى محضر الجمعية العامة)
برودبلو)) (09.11.(0(0 ( الغي2 العادية)
الوحيد) الشريك  ذات  ش.م.م.)
مقرها) (Kدآهم ( (50.000 آأسمالها)
الطريق) البيضاء،) الداآ  االجتماعي 
تجزئة ألتليدي مجم ) (11 كلم) (110
الشركاء) قرآ  الطابق) ،) 10و11)

ما يلي):
-)فسخ الشركة بصفة مسبقة)؛

تعيين كمصفي للشركة السيد) (-
سيمون اوتمزكين)؛)

بالداآ) التصفية  مقر  تعيين  (-
البيضاء)،الطريق)110)كلم)11)تجزئة)

ألتليدي مجم )10و11)الطابق) .
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
بالداآ) التجاآية  باملحكمة  القافوني 
تحت) (05.11.(0(0 بتاآيخ) البيضاء)

آقم)8)7530.
697 P

SHIELD PARTNER
التصفية والتشطب

شركة ذات مسؤولية محدودة 
املساهم الوحيد

برأسمال: 100،000.00 دآهم
املقر الرئي�شي: 8 شاآع أسامة بن 

زيد، معاآيف ، الداآ البيضاء
العام) الجم   شروط  بموجب 
(،30/11/(016 بتاآيخ) االستثنائي 
التصفية) الوحيد  املساهم  قرآ 

النهائية للشركة)،)وفتيجة لذلك)،)لم)

نهائي) بشكل  موجودة  الشركة  تعد 

والية) نهاية  والشطب)) (التصفية 

املصفي السيد.)احمد حسان.

املحكمة) في  القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

0)0)/05/11)تحت ا آقم)960)75.

698 P

STE JALIL VOYAGES

S.A.R.L AU 

آأسمالها: 100.000دآهم.

مقرها االجتماعي ب : 6  شاآع 

الزآقطوني طابق 6  الداآ البيضاء

السجل التجاآي: 879)37

الحل املسبق.
بتاآيخ) ( محضر) على  بناء)

في) مسّجل  (09/08/(0(0

محضر) تحرير  تم  (،(0(0/09/(3

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

ألشريك الوحيد))تقرآ ما يلي):

 JALIL« ( للشركة) املسبق  الحل 

.»VOYAGES

املحجوب،) اجليل  السيد  تعيين 

 BE ( آقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

كنزي)) إقامة  ب:) واملقيم  ( (585787

حي) (3 شقة) (( طابق) الفوازيي  زفقة 

مصفيا) ( املستشفيات الداآ البيضاء)

للشركة.

(: ب) التصفية  مقر  تحديد  تم 

  6 طابق) الزآقطوني  شاآع  ( 6 آقم)

الداآ البيضاء.

تم اإليداع القافوني لدى املحكمة)

بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

 (3538 آقم) تحت  (10/1(/(0(0

 37(879 آقم) التجاآي  بالسجل 

الداآ البيضاء.
ملخص قصد النشر

699 P

 TRANSPORT ILOU« شركة

« MAROC
ش م م

 BD 131 : املقر االجتماعي

  ABDELMOUMEN(N° 117

الداآ البيضاء 

السجل التجاآي آقم  177059

الجم ) محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ) املنعقد  اإلستتنائي  العام 

019)/)31/1،)قرآ ما يلي):

فيما) قراآ  العام  الجم   قبل  (*

 TRANSPORT« يخص فسخ شركة)

ILOU MAROC)«))ش م م

 MOHAMED(قرآ تعيين السيد(*

لشركة) كمصفي  ( (ILOUKHACH

  »TRANSPORT ILOU MAROC«

ش م م)

قرآ تحديد مقر تصفية الشركة)

 BD ABDELMOUMEN N° 131 في)

117)الداآ البيضاء.

باملحكمة) تم  القافوني  اإليداع 

آقم) تحت  البيضاء) للداآ  التجاآية 

35 753)بتاآيخ)0)0)/10/11. 
وهذا بمثابة مقتطف وليان)(املصفي)

700 P

PARA NEGOZIO
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاآيخ 

تم تأسيس)) بسال،) ((0(0 أكتولر) (1(

شركة بالخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)تاجر منتجات)

مستحضرات التجميل بالتقسيط.

مستحضرات التجميل الجلدية.

متجر شبه طبي.

دآهم) (100.000 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 600 (: الطاهية) يوسف  السيد 

حصة.

  00 (: لفليسات) آجاء) السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

االفبعاث) حي  (: االجتماعي) املقر 
زفقة شالة آقم)7)شقة آقم)1)سال.

التسيي2):)السيد يوسف الطاهية.

التوقي ):)السيد يوسف الطاهية.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.3((33

701 P

FLOUS PLUS
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاآيخ 

تم تأسيس)) بسال،) ((0(0 أكتولر) (13

شركة بالخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)مغي2 العملة.

وكالة تحويل األموال.
دآهم) (100.000 (: املال) آأس 

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

دآهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيد محمد أمين غرابي)):)1000 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

ال25اهمة) دواآ  (: االجتماعي) املقر 

بوقنادل سال.

امين) محمد  السيد  (: التسيي2)

غرابي.

امين) محمد  السيد  (: التوقي )

غرابي.
التجاآي) بالسجل  التقييد  آقم 

.3((67

702 P

RANIA MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
آأسمالها 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : سيدي قاسم شاآع 

محمد الخامس رنيشات

التسيي2) محضر  ملداولة  تبعا 

(،(0(0 أغسطس) (13 املنعقد بتاآيخ)

قرآ الشريك الوحيد للشركة ما يلي):



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16032

لشركة) االجتماعي  مقر  تحويل 

ش.م.م) (»RANIA MATERIAUX«

ذات شريك وحيد،)من):)سيدي قاسم)

شاآع محمد الخامس رنيشات)

إلى):)شقة)38،)تجزئة وسيم،)مركز)

جرف امللحة،)شاآع محمد الخامس.

النظام) من  فالفصل) ) ولالتالي 

األسا�شي قد تم تغيي2ه.

 RANIA« شركة) آأسمال  آف  

ش.م.م ذات شريك) (»MATERIAUX

عينية) مساهمة  طريق  عن  وحيد،)

  .068.700 دآهم إلى) (100.000 من)

دآهم.

النظام) من  (7 فالفصل) ولالتالي 

األسا�شي قد تم تغيي2ه.

القافوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بسيدي قاسم يوم))1)فوفم25)0)0) 

تحت آقم)539.
بمثابة مقتطف وليان

703 P

STE ATLAS TABENAATOUTE
تأسيس شركة

مؤآخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 

بالرلاط) ((0(0 سبتم25) ((1 بتاآيخ)

للشركة) األسا�شي  القافون  وض   تم 

ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل)

الخصائص التالية):

 STE ATLAS (: التسمية)

.TABENAATOUTE

وأشغال) البناء) مقاول  (: املوضوع)

متنوعة.

املقر االجتماعي):)1))ساحة أبو بكر)

الصديق الشقة)8)أكدال الرلاط.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

حصة ذات قيمة)100)دآهم للحصة)

مقسم بين الشركاء)بالشكل التالي):

السيد حميد دآي�شي):)500)حصة)

أي) للحصة  دآهم  (100 قيمة)  ذات 

ما قيمته)50.000)دآهم.

السيد محمد العلواني)500)حصة)

100)دآهم للحصة أي ما) ذات قيمة)

قيمته)50.000)دآهم.

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

دآب�شي) حميد  السيدان  (: املسي2)

ومحمد العلواني ملدة غي2 محدودة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

القافوني باملحكمة التجاآية بالرلاط)

تحت السجل التجاآي آقم)63)7 1 

بتاآيخ) )فوفم25)0)0).

704 P

STE CHATATRAV
SARL

بمقت�شى العقد العرفي املحرآ في)

القنيطرة بتاآيخ)31)ماآس)0)0)،)تم)

االتفاق على القافون األسا�شي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

 STE CHATATRAV (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

وأشغال) البناء) مقاول  (: الغرض)

متعددة.

 17 آقم الداآ) (: املركز االجتماعي)

عماآة)S1 13)اليانس داآفا القنيطرة.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)دآهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

االحتياطي القافوني) (%5 (: األآلاح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2) قافوفيا  عين  (: التسيي2)

(: الشركة وملدة غي2 محدودة السادة)

والسيد) االله  عبد  الطاهري  السيد 

الشامي عبد الفتاح.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية القنيطرة بتاآيخ)15)أكتولر)

0)0))تحت آقم)56691.

705 P

STE SIGMA COURS PRIVE
»SCP«

SARL

بمقت�شى العقد العرفي املحرآ في)

القنيطرة بتاآيخ)3)أكتولر)0)0)،)تم)

االتفاق على القافون األسا�شي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

 STE SIGMA COURS (: التسمية)

.PRIVE »SCP« SARL

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):)التكوين املستمر.
زفقة) ((6 (: االجتماعي) املركز 

عماآة) وغافدي  الصديق  بكر  أبو 
 10 بلوك ا مكتب) (1 آياض األفدلس)

القنيطرة.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)دآهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

االحتياطي القافوني) (%5 (: األآلاح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2) قافوفيا  عين  (: التسيي2)

السيدة) محدودة  غي2  وملدة  الشركة 

رطابي رولة.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية القنيطرة بتاآيخ)1))أكتولر)

0)0))تحت آقم)56789.

706 P

BENMEK & SONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 53، شاآع 

االستقالل، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 BENMEK & SONS (: التسمية)

.SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

شاآع) (،53 (: االجتماعي) املقر 

االستقالل،)القنيطرة.

الفندقة) (: الشركة) موضوع 

ومساكن مماثلة.

تاجر مستوآد بائ  بالجملة.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

املخلوف) بن  الطهي2ي  السيد 

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
التسي2)):)أسند إلى السيد الطهي2ي)

مغرلية،) الجنسية  املخلوف،) بن 

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
.G 15970(آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
آقم)56783)بتاآيخ)1))أكتولر)0)0).

707 P

GREEN LIFE CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : زفقة مصطفى  

الرافعي عماآة  3، إقامة صابر 

مكتب آقم )، القنيطرة

السجل التجاآي آقم 187 5 

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
تعيين مسي2 جديد وتحويل املقر 

االجتماعي
العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

 GREEN LIFE« الغي2 العادي لشركة)

CALL CENTER SARL« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة،)تقرآ ما يلي):
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 500 تفويت) على  املصادقة 

حصة اجتماعية في ملك السيد عبد)

السيدة) لفائدة  الدين  الرزاق سعد 

رديجة البوكري،)لتصبح شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

سعد) الرزاق  عبد  السيد  تعيين 

البوكري) رديجة  والسيدة  الدين 

 GREEN LIFE« لشركة) مسي2ان 

.»CALL CENTER SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)

العنوان التالي):

زفقة مصطفى))الرافعي عماآة) 3،)

إقامة صابر مكتب آقم))،)القنيطرة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

السجل) بالقنيطرة  االبتدائية 

التجاآي آقم)187 5.

708 P

THE GOOD DATA FACTORY

شركة املساهمة

املقر االجتماعي : 6، زفقة وادي بهت، 

أكدال - 10090 الرلاط

السجل التجاآي آقم 05 7)1 

الرلاط

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�شى محضر الجم  العام غي2)

العادي بتاآيخ)31)ماي)019)،)لشركة)

 »THE GOOD DATA FACTORY«

االجتماعي) مقرها  املساهمة،) شركة 

بالرلاط،)6،)زفقة وادي بهت،)أكدال،)

تقرآ ما يلي):

تحويل) على  باإلجماع  املصادقة 

املقر االجتماعي للشركة إلى العنوان)

الشقة) زفقة وادي زيز،) (،7 (: التالي)

وذلك) الرلاط،) (10090 (- أكدال) (1

ابتداء)من)31)ماي)019).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط تحت آقم)107893.

709 P

MACOTRANS
شركة محدودة املسؤولية

آأسمالها : 100.000 دآهم

مقر ها االجتماعي : تجزئة آايحنة 

تجزئة آقم   القنيطرة

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي سجل) (: أوال)

 (0(0 أكتولر) بتاآيخ) 1) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�شي  القافون  حرآ 

محدودة املسؤولية تحمل املواصفات)

التالية):

.MACOTRANS(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):

مقاول فقل األفراد.

املختلفة) األشغال  في   مقاول 

أو البناء.

آايحنة  تجزئة   : االجتماعي) املقر 

تجزئة آقم   القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

:)حدد آأس) آأس املال االجتماعي)

دآهم موزع) (100.000 املال في مبلغ)

100)دآهم) 1.000)حصة بقيمة) على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

 500 السيد عبد الكريم ازويتينة)

حصة.

 500 ازويتينة) محمد  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تداآ  (: اإلداآة)

الكريم) السيد عبد  (: الوحيد) املسي2 

ازويتينة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.

إلنشاء) (% (5 تقتط ) (: الحصص)

ويخصص) القافوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراآ الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (II

التجاآي بالقنيطرة بتاآيخ)10)فوفم25)

0)0))تحت آقم)57087.

710 P

FIDMAS

EL AICH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسي2 وحيد

تأسيس
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) (19 بالقنيطرة بتاآيخ)

لشركة األسا�شي  القافون  وض    تم 

بالخصائص) (EL AICH TRANS  

التالية):

.EL AICH TRANS((:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمسي2 وحيد.

هاآون) زفقة  (: االجتماعي) املقر 

 3 آقم) الفردوس  إقامة  الرشيد 

شركة) عند  (- القنيطرة) ميموزا،)

كازاآايا.

غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة):

النقل املحلي والدولي للبضائ .

استي2اد وتصدير.

العمليات) كل  عامة  ولصفة 

العقاآية) الصناعية،) التجاآية،)

بنشاط) عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في)

تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة.

 500.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (5.000 إلى) مقسمة  دآهم 

بقيمة)100)دآهم للواحدة سدد ثمنها)

كاملة من طرف):

السيد العيش فوآ الدين.

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

العيش فوآ الدين
وقيدت الشركة بالسجل التجاآي)

بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت آقم)57073.
بمثابة ومقت�شى

املسي2

711 P

STE MATEN FON

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 7  زفقة عمر ابن 

العاص إقامة إسماعيل مكتب آقم 

  - القنيطرة

تأسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ومصحح) ((0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ)

تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القافون األسا�شي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

باملواصفات التالية):

.STE MATEN FON(:(التسمية

شركة) (: الشكل القافوني للشركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

املقر االجتماعي للشركة):)7  زفقة 

إسماعيل  إقامة  العاص  ابن  عمر 

مكتب آقم   - القنيطرة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

بشكل) الشركة في املغرب أو راآجه،)

لنفسها سواء)  مباشر أو غي2 مباشر،)

)أو لغي2ها أو مساهمة في):

مقاول في فقل البضائ .

مقاول في فقل املستخدمين.

املختلفة األعمال  في   مقاول 

)أو البناء.

العمليات) جمي   عام،) وبشكل 

الصناعية،) املالية،) التجاآية،)

والخدماتية،) الحرفيةـ) العقاآية،)

واملرتبط) الشركة،) لحساب  جميعها 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاآيخ التأسيس.
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آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

100)دآهم) 1.000)حصة بقيمة) على)

للحصة الواحدة موزعة كالتالي):

السيد محمد الصالحي):)100.000 

دآهم):)1000)حصة اجتماعية.

الشركة يسي2ها السيد) (: التسيي2)

غي2) ملدة  وذلك  الصالحي  محمد 

محددة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القافوني 

ملدينة) التجاآي  السجل  بمصلحة 

 (0(0 فوفم25) (10 بتاآيخ) القنيطرة 

تحت آقم)79987.
لإليداع والبيان

712 P

STE NASAR FON

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 7  زفقة عمر ابن 

العاص إقامة إسماعيل مكتب آقم 

  - القنيطرة

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ومصحح) ((0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ)

تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 

تم) القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 

إعداد القافون األسا�شي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد)

باملواصفات التالية):

.STE NASAR FON(:(التسمية

شركة) (: الشكل القافوني للشركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

املقر االجتماعي للشركة):)7  زفقة 

إسماعيل  إقامة  العاص  ابن  عمر 

مكتب آقم   - القنيطرة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 
بشكل) الشركة في املغرب أو راآجه،)
لنفسها سواء)  مباشر أو غي2 مباشر،)

)أو لغي2ها أو مساهمة في):
مقاول في فقل البضائ .

مقاول في فقل املستخدمين.
املختلفة) األعمال  في   مقاول 

أو البناء.
العمليات) جمي   عام،) وبشكل 
الصناعية،) املالية،) التجاآية،)
والخدماتية،) الحرفيةـ) العقاآية،)
واملرتبط) الشركة،) لحساب  جميعها 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاآيخ التأسيس.
آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 
دآهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
100)دآهم) 1.000)حصة بقيمة) على)

للحصة الواحدة موزعة كالتالي):
(: إسماعيل) الفنون  السيد 
حصة) (1000 (: دآهم) (100.000

اجتماعية.
الشركة يسي2ها السيد) (: التسيي2)
غي2) ملدة  وذلك  إسماعيل  الفنون 

محددة.
اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القافوني 
ملدينة) التجاآي  السجل  بمصلحة 
 (0(0 فوفم25) (9 بتاآيخ) القنيطرة 

تحت آقم))7997.
لإليداع والبيان

713 P

TRANS KRIBIB
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
آأسمالها 100.000 دآهم

مقرها االجتماعي بالقنيطرة محل 
بحي اللة مريم آقم 0)  القنيطرة

محرآ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
وض ) تم  ((0(0 أكتولر) ((0 بتاآيخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القافون 
املميزات) ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية):

 TRANS(التسمية):)الشركة تسمى

شركة محدودة) (KRIBIB SARL AU

املسؤولية.

املوضوع):)غرض الشركة):)مقاول)

فقل املستخدمين.

العمليات) جمي   عامة،) ولصفة 

وغي2) املنقولة  املالية،) التجاآية،)

املنقولة واملرتبطة مباشرة او بشكل)

أعاله) املشاآة  باألغراض  مباشر  غي2 

وتطوير) توس   تسهيل  بإمكانها  او 

الشركة.

: محل بحي اللة  املقر االجتماعي)

مريم آقم 0)  القنيطرة.

سنة) (99 (: الشركة) حياة  مدة 

ابتداء)من تقييدها بالسجل التجاآي.

آأس املال):)حدد آأسمال الشركة)

إلى) مقسمة  دآهم  (10.000 مبلغ) في 

 100 100)حصة اجتماعية من فئة)

دآهم والتي ستوزع حسب مساهمة)

الشركاء)في الرأسمال كما يلي):

بنسبة) اكرليب  أسامة  السيد 

1000)حصة.

اكرليب)) أسامة  السيد  (: التسيي2)

تم تنصيبه مسي2 للشركة لفت2ة غي2)

محددة.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

فوفم25) (9 في) االبتدائية  باملحكمة 

0)0))تحت آقم)57063.

714 P

A.S.N TRANS
بمقت�شى العقد العرفي املحرآ في)

(،(0(0 أكتولر) ((3 بتاآيخ) القنيطرة 

األسا�شي) القافون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

.A.S.N TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القافوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

األفراد) فقل  مقاول  (: الغرض)

(- والرسائل) البضائ   فقل  مقاول  (-

مقاول النقل املدآ�شي.

3))شاآع أفوال) املركز االجتماعي):)

آقم)   مكتب  (11 فلوآي) عماآة 

ميموزا القنيطرة.

دآهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)دآهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

االحتياطي القافوني) (%5 (: األآلاح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2) قافوفيا  عين  (: التسيي2)

السيد) محدودة  غي2  وملدة  الشركة 

الشيخ صالح.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

فوفم25) (9 االبتدائية القنيطرة بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)57055.

715 P

MUSTANK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : : 9) زاوية زفقة 

مصطفى  الرافعي .وعالل الرحماني 

شقة

 آقم 19  القنيطرة

السجل التجاآي آقم 53357 

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
وتعيين مسي2 جديد

الجم ) محضر  بمقت�شى 

لشركة) بتاآيخ  العادي  الغي2  العام 

MUSTANK،)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة،)تقرآ ما يلي):

املصادقة على تفويت)330)حصة)

منصف) السيد  ملك  في  اجتماعية 

حيدة لفائدة السيدة مليكة بركافو.

منصف) السيد  استقالة  قبول 

حيدة،)من مهام تسيي2 الشركة وتعيين)

السيد حمزة بركافو أو السيدة سلوى)

 MUSTANK(بركافو،)مسي2ين لشركة

بتوقي ) محدودة  غي2  ملدة  (،SARL

منفصل.
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاآيخ)))فوفم25)

التجاآي) السجل  آقم  تحت  ((0(0

.7986 

716 P

V-ONE شركة

ش.ذ.م.م

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،(0(0 أكتولر) ((8 بالقنيطرة بتاآيخ)

تم تأسيس شركة)V-ONE)ش.ذ.م.م.):

محمد) شاآع  (: االجتماعي) املقر 

الديوآي ومحمد عبدو إقامة كامليا)

آقم) )،) مكتب  الثاني  الطابق 

القنيطرة.

فقل) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

األمتعة لحساب الغي2.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

إلى السيد فتاح) أسند  (: التسيي2)

يونس.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

آأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

دآهم مقسمة إلى)1.000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة،) دآهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

السيد فتاح يونس):)500)حصة.

 500 (: لبنى) آاشيدي  السيدة 

حصة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القافوني 

التجاآي) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاآيخ) (57135 بالقنيطرة تحت آقم)

)1)فوفم25)0)0).
من أجل املستخرج واإلشاآة

717 P

LOYAL IMMOBILIER شركة

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤآخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

فوفم25) (3 بتاآيخ) بالقنيطرة 

 LOYAL شركة) تأسيس  تم  (،(0(0

IMMOBILIER)ش.ذ.م.م.):

شاآع أفوال) ((3 (: املقر االجتماعي)

ميموزا،) مكتب) ) (11 إقامة فلوآي)

القنيطرة.

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

اإلآشادات والتسيي2 العقاآي.

العمليات) كل  عامة  ولصفة 

لها) التي  واملالية  والعقاآية  التجاآية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيد) إلى  أسند  (: التسيي2)

الضعيف محمد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسم25 من كل سنة.

آأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

دآهم مقسمة إلى)1.000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة،) دآهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 1000 (: الضعيف محمد) السيد 

حصة.

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القافوني 

التجاآي) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاآيخ) (57133 بالقنيطرة تحت آقم)

)1)فوفم25)0)0).

من أجل املستخرج واإلشاآة

718 P

 STE MOROCCAN AUPAIR

JOB

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 3)، شاآع أفوال، 

عماآة فلوآي)11)مكتب) )ميموزا،)

القنيطرة

تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE MOROCCAN (: التسمية)

.AUPAIR JOB SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)3)، شاآع أفوال، 

ميموزا،) مكتب) ) (11 عماآة فلوآي)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)فقل البضائ .

استشاآات في التسيي2.

عالقة) له  ما  كل  عامة  ولصفة 

بنشاط الشركة.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

لطيفة) الحوس  آيت  السيدة 

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيدة آيت) (: ( التسي2)

الحوس لطيفة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25 من كل سنة.

التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)5)571)بتاآيخ)11)فوفم25)0)0).

719 P

BOTANIQUE TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

آأسمالها : 100.000 دآهم

املقر االجتماعي : 3)، شاآع أفوال، 

عماآة فلوآي)11)مكتب) )ميموزا،)

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وض  القافون األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 BOTANIQUE TRANS(:(التسمية

.SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)3)، شاآع أفوال، 

ميموزا،) مكتب) ) (11 عماآة فلوآي)

القنيطرة.

فقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين.

آأسمال) حدد  (: الشركة) آأسمال 

دآهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

محرآة) للواحدة  دآهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 500 ميسات) الجباآ  عبد  السيد 

حصة.

 500 ميسات) الهاشمي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.
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الجباآ) عبد  إلى  أسند  (: ( التسي2)

الحامل) مغرلية  الجنسية  ميسات،)

.G65 893(للبطاقة الوطنية آقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسم25.
التجاآي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

آقم)3)571)بتاآيخ)11)فوفم25)0)0).

720 P

CDG MAXI DURATION
صندوق تدبي2 أموال مشت2كة

املقر االجتماعي : ساحة موالي 

الحسن عماآة املاموفية - الرلاط

تغيي2 التسمية
بمقت�شى مداوالت بتاآيخ)13)يناير)

قرآ مجلس إداآة شركة س) (،(0(0

مؤسسة) جيستيون،) كابيتال  ج  د 

 CDG MAXI تسمية) تغيي2  التدبي2 

 FCP أصبحت) التي  (DURATION

.CKG BONDS

تمت املصادقة على قافون التدبي2)
املعي2 من طرف الهيئة املغرلية لسوق)

(،(0(0 يوليو) ((0 بتاآيخ) الرساميل 

.GP (008(( تحت املرج

بكتابة) القافوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

آقم) تحت  ((0(0 فوفم25) (11 بتاآيخ)

..108(56
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبي2

721 P

 FCP MONETAIRE

PREMIUM
تأسيس صندوق تدبي2 أموال 

مشت2كة
بمبادآة من)»»س د ج كابيتال«)تم)

رلق صندوق أموال مشت2كة آرص)

مشروع فظام تدبي2ه من طرف الهيئة)

 (9 املغرلية لسوق الرساميل بتاآيخ)

 GP/(010 (تحت آقم ((0(0 يوليو)

مميزاته كالتالي):

 FCP MONETAIRE (: التسمية)

.PREMIUM

سنة اعتباآا من تاآيخ) (99 (: املدة)

الضبط) بكتابة  القافوني  اإليداع 

حاالت) باستثناء) باملحكمة التجاآية،)

الحل املسبق أو التمديد.

البنك) (: لديها) املودع  املؤسسة 

محمد) شاآع  (101 املركزي) الشعبي 

الزآقطوني الداآ البيضاء.

مؤسسة التدبي2):)س د ج كابيتال)

املسي2ة) شاآع  (101 جيستيون،)

الداآ) الثالث  الطابق  الخضراء)

البيضاء.

ماآاآ) مكتب  (: الحسابات) مدقق 

طرف) من  ممثل  واستشاآة  تدقيق 

السيد سولي ديوب.

التقديمات األصلية):)1.000.000 

حصة) (1.000 على) مقسمة  دآهم 

قيمة كل حصة)1.000)دآهم مكتتبة)

فقدا ومقسمة كالتالي):

س د ج كابيطال):)990)حصة.

 10 (: س د ج كابيطال جيستيون)

حصص.

تعلق) (: الحصص) شراء) إعادة 

الحصص عندما يضل) إعادة شراء)

أموال) تدبي2  »صندوق  أصول) صافي 

مشت2كة«)رالل أكث2 من شهرين أقل)

من النصف األدنى املنصوص عليه)

الشريف) الظهي2  من  (31 الفصل) في 

بمثابة قافون آقم)13).1.93.

بكتابة) تم  (: القافوني) اإليداع 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاآيخ)3)فوفم25)0)0))تحت)

آقم)557)75.
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبي2

722 P

استدآاك رطإ وق  بالجريدة 
الرسمية عدد  563 بتاآيخ 1) 
أكتولر 0)0) الصفحة 13701 

P 583 اإلعالن آقم

سانوليك

شركة ذات مسؤولية محدودة

..............................................

...................................................

حصص) تخصيص  (: من) بدال 

الشريك املتوفي):

..............................................

...................................................

(: سنو�شي) أمين  محمد  السيد 

تمثله) ( (000-5(133-1(0/3 

الوصية عليه السيدة مريم فحمد.

:: سنو�شي) زكريا   السيد 

تمثله) ( (000-5(133-1(0/3 

الوصية عليه السيدة مريم فحمد

...................................................

يقرأ):)تخصيص حصص الشريك)

املتوفي):

..............................................

...................................................

(: سنو�شي) أمين  محمد  السيد 

تمثله) (5(000-5(133-1(0/3 

الوصية عليه السيدة مريم فحمد

: سنو�شي) زكريا   السيد 

تمثله) (5(000-5(133-1(0/3  

الوصية عليه السيدة مريم فحمد.

(الباقي ال تغيي2 فيه).

STE BATIED BUSINESS

SARL AU

داآ الدباغ شاآع فواكشوط آقم 11 

بني مالل 

آاس املال 100.000 دهم 

السجل التجاآي آقم 5 )7 

االستتنائي) القراآ  بمقت�شى 

للشركاء)الشركة))بتاآيخ))0)0)/1/9)   

تم ما يلي):

-)قفل التصفية.

-)املصادقة على حساب التصفية))

و تقرير املصفي.

-)اعالن نهاية تصفية الشركة.

-إنهاء)الوجود املعنوي للشركة.

وإعفائه) ( للمصفي) التزكية  -منح 

من مهامه.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (-

عدد) تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

0)0)/705)بتاآيخ)0)0)/10/)).

1 C

   STE CHIHI OUBOUHOUCH 

COMMERCE

SARL

حي املسي2ة ) بلوك )1 آقم 13 

بني مالل 

آاس املال 100.000 دهم 

السجل التجاآي آقم 8585 

االستتنائي) ( القراآ) بمقت�شى 

للشركاء))الشركة))بتاآيخ))0)0)/9/ 1   

تم ما يلي):

-)قفل التصفية.

-)املصادقة على حساب التصفية))

و تقرير املصفي.

-)اعالن نهاية تصفية الشركة.

-إنهاء)الوجود املعنوي للشركة.

وإعفائه) ( للمصفي) التزكية  -منح 

من مهامه.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (-

عدد) ( ( تحت) ( ببني مالل) االبتدائية 

0)0)/708)بتاآيخ))0)0)/10/)).

2 C
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 RIAD AL JADIDA DE

CONSTRUCTION

تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

آأسمالها 100.000  دآهم

املقر االجتماعي: جماعة الحوزية ، 

دائرة ازموآ ، اقليم الجديدة. 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

17133

طرف) من  محرآ  عقد  بمقت�شى 

موثق) العلمي،) يوسف  االستاد 

(،(0(0 30)شتن25) بتاآيخ) ( بالجديدة،)

(،(0(0 ( مسجل بتاآيخ فاتح اكتولر)

لشركة) األسا�شي  القافون  إعداد  تم 

محدودة املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 RIAD AL (: الشركة) تسمية 

 JADIDA DE CONSTRUCTION

:)مقاولة لإلنعاش) غـرض الشركة)

العقاآي و اشغال البناء.

جماعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقليم) (، ازموآ) دائرة  (، الحوزية)

الجديدة.)

املبلغ محدد في) (: آأسمال الشركة)

10.000)دآهم مقسم إلى)100)))حصة)

دآهم) (100.00 بقيمة) اجتماعية 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

 RIAD AL JADIDA DE شركة) (-

 CONSTRUCTION SARL-AU:

100)حصة اجتماعية.

ويسي2ها) الشركة  يدير  (: التسيي2)

مشت2كة) ولصفة  محدودة  غي2  ملدة 

الحامل)) ( القباج) امحمد  السيد 

آقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

القباج) محمد  والسيد  (B389907

للبطاقة الوطنية للتعريف) ( الحامل)

 .BE6908(((آقم

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاآيخ)

)))اكتولر)0)0))تحت آقم)5531).
رالصة وليان

3 C

LE GRAND PARC
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد 

آأسمالها 100.000  دآهم

املقر االجتماعي: ملك آحاب 

ب1 و ب )، تجزئة موفت فلوآي، 

آقم  7، الجديدة.

آقم التقييد في السجل التجاآي:

17093

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

  15 0)0)،)مسجل بتاآيخ) 11)شتن25)
القافون) إعداد  تم  (،(0(0 شتن25)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية))

بشريك واحد باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية بشريك وحيد.

 LE GRAND (: الشركة) تسمية 

.PARC

املواد) بي   الشركة:) غـرض 

الصيدلية والشبه الصيدلية.

ملك)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

موفت) تجزئة  (،( ب) و  ب1) آحاب 

فلوآي،)آقم)) 7،)الجديدة.

محدد) املبلغ  (: الشركة) آأسمال 

في.100.000)دآهم مقسمة إلى)1000 

 100.00 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسم) في  ( الواحدة) للحصة  دآهم 

الشريك الوحيد):)

-)السيد املصطفى القوييد):)1000 

حصة اجتماعية.

ويسي2ها) الشركة  يدير  التسيي2:)

بصفة غي2 محدودة السيد املصطفى)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  القوييد 

.M91(70(للتعريف آقم

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاآيخ)

 1)اكتولر)0)0))تحت آقم)98 5).
رالصة وليان

4 C

SO FRCTD
تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

آأسمالها 100.000   دآهم

املقر االجتماعي: العالية )، 

آقم )10، الطابق السفلي 

حد السوالم، 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

11079

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

بتاآيخ))))يوفيو)0)0)،)تقرآ مايلي:

تفويت)1000)حصة اجتماعية في)

ملكية السيد املختاآ الرايس لقائدة)

السيد عزيز اغجدود.

الرايس) املختاآ  السيد  استقالة 

وتعيين السيد عزيز اغجدود كمسي2)

وحيد ملدة غي2 محدودة.

من) (15 و) (9 الفصلين) تعديل 

القافون األسا�شي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((9 االبتدائية ل25شيد بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)373.

العام) الجم   محضر  بمقت�شى  و 

بتاآيخ)15)يوليوز)0)0)،)تقرآ مايلي:

للشركة) االجتماعي  املقر  فقل 

الكائن بالعالية))،)آقم))10،)الطابق)

السفلي حد السوالم الى تجزئة آياض)

الساحل،)305،)حد السوالم.
القافون) من  الفصل) ) تعديل 

االسا�شي للشركة م  تحيينه.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ( ((( االبتدائية ل25شيد بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)1) .
رالصة وليان

5 C

STE SARBAST
SARL

العنوان :  13 تجزئة ابن رلدون 6 
رريبكة

آقم التقييد بالسجل التجاآي
66 1

بمقت�شى قراآ الشركاء))بتاآيخ،)تم)
ما يلي):

-)تتغيي2 مقر الشركة من) 6)شاآع)
 3 الى) ( بني مالل) الوفاء) حي  ( املتنبي)

تجزئة ابن رلدون6)رريبكة.
-)تعيين مصطفى الدآيوش))مسي2ا)
للشركة ويمكن اعتماد امضاء)السيد))

عالء)الدين زيتو))في تسيي2 الشركة
-))تحيين قافون الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية))رريبكة))تحت آقم)))798  

بتاآيخ)0)0)/10/)).
6 C

AVOREV PROMOTION
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
آأسمالها 500.000.00.   دآهم

املقر االجتماعي: شاآع مكة، مدرل 
كاليفوآفيا ، اقامة ميموزا، آقم  ، 

الداآ البيضاء 0.000).
 آقم التقييد في السجل التجاآي:

 75535
طرف) من  محرآ  عقد  بمقت�شى 
االستاد محمد صبوآ العلوي موثق)
(،(0(0 شتن25) بتاآيخ) 1) بالجديدة 
(،(0(0 شتن25) ((3 بتاآيخ) مسجل 
لشركة) األسا�شي  القافون  إعداد  تم 
محدودة املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية.

 AVOREV (: الشركة) تسمية 
PROMOTION

غـرض الشركة):)االنعاش العقاآي
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) كاليفوآفيا،) مدرل  مكة،)
البيضاء) الداآ  (، آقم) ) ميموزا،)

(0000.
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املبلغ محدد في) آأسمال الشركة:)

500.000. )دآهم مقسم إلى

  5.000 )حصة اجتماعية بقيمة)

الواحدة)) للحصة  دآهم  (100.00

مقسمة على الشريكين كالتالي:)

الضاوي:) الرزاق  عبد  السيد  (- 

 500.)))حصة اجتماعية.

القاسدي: بوشعيب  السيد  (- 

 500.)))حصة اجتماعية.

ويسي2ها) الشركة  يدير  التسيي2:)

الحامل) القاسدي  بوشعيب  السيد 

آقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

الرزاق) عبد  السيد  و  (M71(71

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الضاوي 

ملدة غي2) (BK107108 للتعريف آقم)

محدودة.

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لالستثماآ) الجهوي  باملركز  القافوني 

لجهة الداآ البيضاء)-)سطات.
رالصة وليان

7 C

GLOB PDR SERVICES
توسي  نشاط الشركة

شركـة محدودة املسؤولية 
آأسمالها 10.000  دآهم

املقر االجتماعي: تجزئة  5 نسيم 

»محرش« آقم ) ، الجديدة. 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

167(3

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

اعاله) املذكوآة  للشركة  االستثنائي 

بتاآيخ)07)شتن25)0)0))قرآ الشريكان)

السيد احمد قساس الحامل للبطاقة)

 UA(90(1 ( آقم) للتعريف  الوطنية 

عبد التاقي معكون الحامل) ( والسيد)

آقم)) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

الشركة) نشاط  توسي   (،UA91361

بإضافة))نشاطين):

•)فقل املستخدمين لفائدة الغي2.

•)التجاآة.

م  اعادة صياغة الفصل الثالث)

من القافون االسا�شي للشركة فتيجة)

التعديالت املشاآ اليها اعاله.

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

)بتاآيخ) املحكمة االبتدائية بالجديدة)

08)اكتولر0)0))تحت آقم)68 5).
رالصة وليان

8 C

MODE MK TRANS
SARL AU

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدودة للشريك الوحيد اعالن عن 

فيجيت ش.م.م .السجل 

التجاآي:7061

مود م.ك طرانس ش.م.م للشريك  

الوحيد
57 شاآع املغرب الكبي2الطابق األول 

– مرتيل
آقم التقييد في السجل التجاآي 

مؤآخ) موثق  عقــد  بمقتضــــى 
القافون) اعداد  تم  في0)0)/19/10,)

املحدودة) للشركة  األساســــي«)

(« الوحيد) للشريك  املسؤولية 

باملميزات التالية:

:)شركة محدودة) -)شكل الشركة)

املسؤولية للشريك))الوحيد.

م.ك) مود  (: الشركة) تسمية  (-

طرانس

-)غرض الشركة):)فقل االشخاص)

لحساب الغي2))  

-)عنوان املقر االجتماعي)57)شاآع)

املغرب الكبي2الطابق األول)-)مرتيل

-)املدة:))حددت في)99)سنة ابتداء)

من تاآيخ تأ سيســــها

الف)) مائة  في  حدد  الرأسمال:) (-

مائة) ( دآهم مقسمة الى) ((100  000(

 1000 حصة مرقمة من فئة) ((100(

السيد) يد  في  ( كلها) للواحدة  دآهم 

محمد اكريمص

*)الحصص النقدية:)100)حصة

غي2) ملدة  الشركة  يسي2  -اإلداآة:)

محدودة السيد محمد اكريمص.

تبتدئ من) ( (: السنة االجتماعية) (-

فاتح يناير و تنتهي في)31)دجن25.

الصافية) األآلاح  توزع  (: -األآلاح)

حصصهم) حسب  املشاآكين  على 

بعد رصم املبالـغ املخصصة لتكوين)

االحتياطات املنصوص عليها قافوفا).

لــدى) القافوفـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوان بتاآيــخ:)0)0)/6/10))تحــت)

آقــــم:)5097)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــاآي تحــت آقــم:)7899).  
للخال صة و البيـــــــــــــــا ن

9 C

SOCIETE ARDZ
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد

آأسمالهـــــا 50.000 دآهـــــم

 مقـرها االجتماعـي:   طريـــــق عبـــد 

الســـــالم  بنوفـــــة بلـــــوك (ب) آقـــــم ) 

-  تطـــــــوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

بتطـــوان,) في:0)0)/10/)1) املـــؤآخ 

األساســـي) القافـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

ARDZ(:(تسميــــة الشركــــــــة(-

الشركـــة) الشركـــــة:) أغـــــراض  (-

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):

واملالبـــس) املنسوجـــات  بيـــ  

واألحذيـــة باألكشـــاك واألســـواق

وبشكــل عــام العمليــات التجاآيـة)

األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــوآة).

طريـــــق عبـــد) املقر االجتماعي:) ) (-

  -  ( آقـــــم) (ب)) بنوفـــــة بلـــــوك) ( الســـــالم)

تطـــــــوان

تحـــدد) لقـــد  ( الرأسمــــــــــــال:) (-

قـــدآه) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  آأسمـــال 

إلـــى) مقســـم  دآهـــم  (100.000،00  :

دآهـــم) (100 فئـــة) مـــن  1000حصـــة 

لكـــل حصـــة مفوتـــة كمـــا يلـــي:))

الخـــــي يصـــل) فوآالديـــــن  (: السيــــد)

إلــــى) (1 1000)حصـة مرقمــة مــــن) إلــى)

.1000

-املـــدة):)حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تاآيــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـاآي.)

-التسيي2):)لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة)

السيــــد) إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 

فوآالديـــــن الخـــــي كمسيــــــر

)واحـــد ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.

لـــدى) القافوفـــي  اإليـــداع  تـــم  (-

كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائيـــة)

بتطـــوان بتاآيـــخ:)0)0)/6/10)

وتقييــــد) (5093 آقـــــم) تحـــــت 

تحـــت) التجـــاآي  بالسجـــل  الشركـــة 

آقم:)7891). 
مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

10 C

LIWAE IMMOBILIER
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 

آأسمالها 100.000دآهم

املقر االجتماعي: الطابق السفلي، 

آقم 01، تجزئة النوآس )0،

 الرقم 10، الجديدة. 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

171(3

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

)0)اكتولر)0)0)،)مسجل بتاآيخ)09   
القافون) إعداد  تم  (،(0(0 اكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

  LIWAE (: الشركة) تسمية 

.IMMOBILIER

للبناء) ( مقاولة) (: الشركة) غـرض 

واالنعاش) املختلفة  واالشغال 

العقاآي.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

النوآس) تجزئة  (،01 آقم) السفلي،)

)0،)الرقم)10،)الجديدة.
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املبلغ محدد في) آأسمال الشركة:)

   1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

 100.00 بقيمة) اجتماعية  حصة 

دآهم للحصة الواحدة مقسمة على)

الشريكين كالتالي:)

 900 (: بزوي) آضوان  السيد  (-

حصة اجتماعية.

 100 الرزوالي:) ليلى  السيدة  (-

حصة اجتماعية.

ويسي2ها) الشركة  يدير  (: التسيي2)

السيد آضوان بزوي الحامل للبطاقة)

.M63(0((الوطنية للتعريف آقم

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاآيخ)

)))اكتولر)0)0))تحت آقم) )55).
رالصة وليان

11 C

VIP REAL ESTATE GROUP
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
آأسمالها 10.000  دآهم

املقر االجتماعي: شقة بإقامة آياض 

سيدي بوزيد، آقم 3 ، الشطر 

الخامس، جماعة موالي عبد هللا، 

اقليم الجديدة. 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

17157

بمقت�شى عقد محرآ بتاآيخ فاتح)

 0( بتاآيخ) مسجل  (،(0(0 اكتولر)
القافون) إعداد  تم  (،(0(0 ( اكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 VIP REAL (: الشركة) تسمية 

.ESTATE GROUP

غـرض الشركة):)االنعاش العقاآي.

كراء)الغرف والشقق املؤثثة.

االستغالليات) لتدبي2  مقاولة 

الفالحية) و  الصناعية  و  التجاآية 

املدفية والعسكرية.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بإقامة آياض سيدي بوزيد،)آقم)3 ،)

الشطر الخامس،)جماعة موالي عبد)

هللا،)اقليم الجديدة.)
املبلغ محدد في) آأسمال الشركة:)

10.000)دآهم مقسم إلى)100)))حصة)

دآهم) (100.00 بقيمة) اجتماعية 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

-)السيد سفيان))فوة):)100)حصة)

اجتماعية.

ويسي2ها) الشركة  يدير  التسيي2:)

فوة الحامل للبطاقة) ( السيد سفيان)

 BL8((76 آقم) للتعريف  الوطنية 

ملدة رمس سنوات.)

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاآيخ)

7))اكتولر)0)0))تحت آقم)7 55).
رالصة وليان

12 C

STE DJOW DE TRAVAUX
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
آأسمالها 100.000.00  دآهم

املقر االجتماعي: متجر، عماآة 

داآ االمان، آقم 31، شاآع محمد 

السادس، الجديدة. 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

171 5

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

06)اكتولر)0)0)،)مسجل بتاآيخ))1  
القافون) إعداد  تم  (،(0(0 ( اكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 STE DJOW DE(:(تسمية الشركة

.TRAVAUX

غـرض الشركة):)مقاولة في اشغال)

البناء)و االشغال املختلفة.

تقديم ردمات.

متجر،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شاآع) (،31 آقم) االمان،) داآ  عماآة 

محمد السادس،)الجديدة.)
املبلغ محدد في) (: آأسمال الشركة)

100.000.00)دآهم مقسم إلى)1000   

 100.00 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسم) في  ( الواحدة) للحصة  دآهم 

الشريك الوحيد:)

-)السيد مراد املل�شي:)1000)حصة)

اجتماعية.

ويسي2ها) الشركة  يدير  التسيي2:)

ملدة غي2 محدودة السيد مراد املل�شي)

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
.E7789(3((آقم

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاآيخ)

6))اكتولر)0)0))تحت آقم)0 55).
رالصة وليان

13 C

CAFE EL HARASS
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
آأسمالها 100.000  دآهم

املقر االجتماعي: محل تجاآي

 آقم 186، شاآع الحسن الثاني، 

البي2 الجديد. 

 آقم التقييد في السجل التجاآي:

17185

بمقت�شى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

 (0 0)0)،)مسجل بتاآيخ) 3))شتن25)
القافون) إعداد  تم  (،(0(0 ( اكتولر)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 CAFE EL (: الشركة) تسمية 

.HARASS

غـرض الشركة):)صالون شاي.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسن) شاآع  (،186 آقم) تجاآي 

الثاني،)البي2 الجديد.)

املبلغ محدد في) آأسمال الشركة:)

   1000 إلى) مقسم  دآهم  (100.000

 100.00 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسم) في  الواحدة  للحصة  دآهم 

الشريك الوحيد:)

-)السيد عبد الرحيم عابا):)1000 

حصة اجتماعية.

التسيي2:)يدير الشركة ويسي2ه ملدة)

غي2 محدودة السيد عبد الرحيم عابا)

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.MA37715(آقم

اإليداع) تم  (: القافوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القافوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاآيخ)

)0)فوف25)0)0))تحت آقم)5579).
رالصة وليان

14 C

املركز الجهوي لالستثماآ

جهة بني مالل)-رنيفرة

ARTYSANIA.HA

SARL

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

100.000DH

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

القافون) إعداد  تم  (09/18/(0(0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة)

 ARTYSANIA.HA(:التسمية

األرشاب) تاجر  (: الشركة) غرض 

مستلزمات) بي   (- األرشاب) توزي   (-

األرشاب

عنوان املقر االجتماعي):)آقم) 7) 

زفقة) 0)تجزئة الفتح ابي الجعد

 100.000 مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم
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إلى) مقسمة  النقدية:) الحصص 

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على:))

-)حضي2ي عالء)50.000:)دآهما.)

-)حضي2ي عماد:)50.000)دآهما.

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

إقامة) الساكن  عالء) حضي2ي  (

شرفات ابي آقراق عماآة د)))آقم)15 

تابريكت سال

حضي2ي عماد الساكن)01)سيدي)

يدآ،)سال

توزي  االفصبة على الشركاء:)

التسيي2) حق  أعطي  التسيي2:)

للسيد:)حضي2ي عالء)كمسي2 ملدة غي2)

عماد) حضي2ي  والسيدين  محدودة.)

وحضي2ي عالء)كمساهمين).

 /10/(7 ب) القافوني  االيداع  تم 

0)0))تحت آقم509.

15 C

املركز الجهوي لالستثماآ

جهة بني مالل)-رنيفرة

CART SERVICE
SARL

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

100.000DH

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

القافون) إعداد  تم  (06/10/(0(0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة)

 CART SERVICE(:(التسمية

الطرود) فقل  الشركة:) غرض 

والبضائ  لحساب الغي2

 90 عنوان املقر االجتماعي:)عماآة)

الرحمان،) زفقة موالي عبد  (5 شقة)

رريبكة

مدة الشركة:)99)سنة.

 100.000 مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم

إلى) مقسمة  النقدية:) الحصص 

دآهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على:))

  :3 .000 محمد) السعيدي  (-

دآهما.)

-)زكرياء)عبيد:)33.000)دآهما.

 33.000 الواحد:) معليكم عبد  (-

دآهما.

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

دواآ) الساكن  محمد  السعيدي 

مي2فة))قلعة امكوفة،)تنغي2
مكرآ) ( (8( الساكن) عبيد  زكرياء)

بلوك س حي الوفاق،)رريبكة

)قلعة) معليكم عبد الواحد مي2فة)

امكوفة،)تنغي2

-)توزي  االفصبة على الشركاء:)

التسيي2) حق  أعطي  التسيي2:) ( (

زكرياء) (، السعيدي محمد) للسيدين:)

عبيد و معليكم عبد الواحد كمسي2ين)

وكمساهمين ملدة غي2 محدودة.)

 /10/(( ب) القافوني  االيداع  تم 

0)0))تحت آقم7 66.

16 C

املركز الجهوي لالستثماآ

جهة بني مالل)-رنيفرة

152TRAVAUX
SARL AU

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد »

100.000DH

بتاآيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القافون) إعداد  تم  ((0/0(/(0(0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

15TRAVAUX((:(التسمية

متنوعة أشغال  الشركة:)  غرض 

)أو بناء)

الطابق) االجتماعي:) املقر  عنوان 

حي) (3 مكرآ بلوك) (701 السفلي آقم)

الرياض،)رريبكة

مدة الشركة:)99)سنة.

 100000 الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم)

مقسمة) النقدية:) الحصص 

دآهم) (100 حصة من فئة) إلى1000)

للحصة موزعة على:))

-)فزيه الحسن:)100000)دآهما.)

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

 701 آقم) الساكن  الحسن  فزيه 

مكرآ بلوك)3)حي الرياض،)رريبكة

)))))توزي  االفصبة على الشركاء:)

التسيي2) حق  أعطي  التسيي2:) ( (

ومساهم) مسي2  الحسن  فزيه  للسيد 

ملدة غي2 محدودة.

 /10/(( ب) القافوني  االيداع  تم 

0)0))تحت آقم)5 66.

17 C

 SOCIETE GRAN PARA

TETOUAN SARL AU
شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد
آأسمالهـــــا 10.000,00 دآهـــــم

مقـرها االجتماعـي: شــاآع الجيـــــش 

امللكـــــي كـــــراج آقـــــم 1 أآينـــــا -3  

تطـــــوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

بتطـــوان,) ((8/10/(0(0 في:) املـــؤآخ 

األساســـي) القافـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 GRAN ( ( ( الشركــــــــة:) تسميــــة  (-

 PARA TETOUAN

الشركـــة) الشركـــــة:) أغـــــراض  (-

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

بيـــــ  املستلزمـــــات الطبيـــــة

ربيـــــــــــــــرة تجميــــــــــــــــل

وبشكــل عــام العمليــات التجاآيـة)

األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــوآة).

-)املقر االجتماعي:)شــاآع الجيـــــش) (

امللكـــــي كـــــراج آقـــــم)1)أآينـــــا)-3))تطـــــوان

)-)الرأسمــــــــــــال:))لقـــد تحـــدد آأسمـــال)

الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدآه:10.000،00 

مـــن) 100حصـــة  إلـــى) مقســـم  دآهـــم 

دآهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (100 فئـــة)

كمـــا يلـــي:))

ملـــــك الحضــــري تصــــل) (: السيــــدة)

إلـــــى) (1 100)حصــــة مرقمـــــة مـــــن) إلـــــى)

. 100

-املـــدة):)حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تاآيــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـاآي.)

لقـــد أسنــدت صالحيـــة) (: -التسيي2)

ملـــــك) السيـــد  إلـــى  الشركــة  تسييــــر 

الحضــــري كمسيــــــرة

واحـــدة ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.

لـــدى) القافوفـــي  اإليـــداع  تـــم  (-

كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائيـــة)

بتطـــوان بتاآيـــخ:)0)0)/03/11

وتقييــــد) (5136 آقـــــم) تحـــــت 

تحـــت) التجـــاآي  بالسجـــل  الشركـــة 
آقم:)7935). 

)مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

18 C

املركز الجهوي لالستثماآ)

جهة الداآ البيضاء-)سطات

(ملحقة برشيد)

 LABORATOIRE

 AZZAITOUNA D’ANALYSES

MEDICALES
SARL AU

عليه) مصادق  عقد  بمقت�شى 

تم) ( ب25شيد) ( (16/10/(0(0 ( بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وض  

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص)))التالية):

 LABORATOIRE (: ( التسمية) ( (

 AZZAITOUNA D’ANALYSES

MEDICALES  SARL AU
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ذات) شركة  القافوفية:) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

مخت25) ( االجتماعي:) الهدف 

التحاليل الطبية

آأس املال:)حدد آأسمال الشركة)

بمبلغ)100000))دآهم في يد)

-)عصام زاتني100000)دآهم)

من) ابتداء) سنة  (99 -املدة:)

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى) (1 من) السنة املالية:)

ديسم25 من كل عام.

 1 التيسي2) حي  االجتماعي:) املقر 

شاآع الحسن الثاني) ( (9 -9( ( الرقم)

برشيد

التسيي2) حق  أعطي  التسيي2:) (

للسيد):)عصام))زاتني))ملدة غي2 محددة.

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

القافوني باملحكمة االبتدائية ب25شيد)

تم) كما  آقم) 0/139)0)) تحت 
التجاآي) بالسجل  الشركة  تسجيل 

عدد تحت  (((/10/(0(0  بتاآيخ)

.1  169

19 C

املركز الجهوي لالستثماآ)

جهة الداآ البيضاء-)سطات

(ملحقة برشيد)

 ZAHIR CONTROLE

 TECHNIQUE DES

VEHICULES
SARL

عليه) مصادق  عقد  بمقت�شى 

تم) ( ب25شيد) (15/10/(0(0 ( بتاآيخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وض  

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص)))التالية):

 ZAHIR CONTROLE(:(التسمية((

 TECHNIQUE(DES(VEHICULES( *

  SARL

ذات) شركة  القافوفية:) الصفة 

املسؤولية املحدودة)

الفحص) االجتماعي:) الهدف  (

التقني للعرلات

آأس املال:)حدد آأسمال الشركة)

بمبلغ100000)دآهم في يد)

-)امال زاهر)50000)دآهم

     0000 ( جرموني) بوشعيب  (-

دآهم

-)محمد الحداد)10000)دآهم

من) ابتداء) سنة  (99 -املدة:)

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى) (1 من) السنة املالية:)

ديسم25 من كل عام.

العلوليين) دواآ  االجتماعي:) املقر 

سيدي املكي برشيد

التسيي2) حق  أعطي  التسيي2:)

ملدة غي2) ( بوشعيب جرموني) للسيد:)

محددة.

اإليداع) تم  القافوني:) اإليداع 

القافوني باملحكمة االبتدائية ب25شيد)

تم) كما  ((0(0/1390 آقم) تحت 
التجاآي) بالسجل  الشركة  تسجيل 

عدد) تحت  ((1/10/(0(0  بتاآيخ)

.1  161 

20 C

CFC AUDIT SYSTEMES

 LAITERIE JUS PATISSERIE

.SANDWICHE     L.J.P.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

CFC AUDIT SYSTEMES

 Bd(de(paris 48 CASABLANCA،

20130، CASABLANCA(MAROC

 LAITERIE JUS PATISSERIE

SANDWICHE     L.J.P.S.  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة داليا 

ولد الغالية سيدي مومن آقم 87) - 

00 0) الداآالبيضاء املغرب .

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 67775

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) )0)شتن25) املؤآخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد(ة))مغزي)

صفاء))و))اشرف))كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9131 7.

1I

EURODEFI MANAGEWELL

SOMI CALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

SOMI CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17) 

 BD BRAHIM ROUDANI RES

 AL(FATH(ETF1 N3 MAARIF

CASABLANCA - 20000 الداآ 

البيضاء املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.31  65

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) 01)شتن25) املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

)مبلغ) (SOMI CALL الشريك الوحيد)

وعنوان) دآهم  (10.000 آأسمالها)

 BD BRAHIM (17(مقرها اإلجتماعي

 ROUDANI RES AL FATH ETF1

 N3 MAARIF CASABLANCA -

الداآ البيضاء)املغرب فتيجة) ((0000

ل):)فقدان عميل مهم.

 ,(17 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 BD BRAHIM ROUDANI RES

 AL FATH ETG 1 N3 MAARIF

الداآ) (CASABLANCA - (0000

البيضاء)املغرب.)

و عين:

 MAURICE ( السيد) السيد(ة))

ANDRE  BEN AYOUN)و عنوافه(ا))

 8EME ARRONDISSEMENT

 LYON FRACE (0000 LYON

FRANCE)كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم))665 7.

(I

aice(compta

BROOKLYN BARBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

BROOKLYN BARBER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجزوئة 

16 عماآة )3 الزمرد محل آقم 

1 جنان كاليفوآفيا عين الشق  - 

70 0) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77975

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROOKLYN BARBER

تصفيف) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشعر والجمال والرفاهية.
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مجزوئة) (: عنوان املقر االجتماعي)
آقم) محل  الزمرد  (3( عماآة) (16
(- ( الشق) عين  كاليفوآفيا  جنان  (1

70 0))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
اعليبات) العالي  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
 1.000 ( (: مصباح) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اعليبات) العالي  عبد  السيد 
مباآكة) القدس  حي  عنوافه(ا))
مجموعة)57)آقم)3)ال25فو�شي)0370) 

الداآالبيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) مصباح  هشام  السيد 
حي الشريف أ زفقة)9)آقم)5)افاآة عين)

الشق)70 0))الداآالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
اعليبات) العالي  عبد  السيد 
مباآكة) القدس  حي  عنوافه(ا))
مجموعة)57)آقم)3)ال25فو�شي)0370) 

الداآالبيضاء)املغرب
عنوافه(ا)) مصباح  هشام  السيد 
حي الشريف أ زفقة)9)آقم)5)افاآة عين)

الشق)70 0))الداآالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751975.
3I

ZODIREC(Consulting

DIRECT OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZODIREC(Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- , 6
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DIRECT OFFICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الباطنية مبنى آوزIII معاآيف الداآ 

البيضاء  0 03) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 7(733

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIRECT OFFICE

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,بي  وتوزي  اللوازم) أجهزة الكمبيوتر)

املكتبية.

6 )شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

معاآيف الداآ) (IIIالباطنية مبنى آوز

البيضاء) الداآ  ((03 0 ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة أمينة كوثر كهرفان):))600 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد لسيد بابا باتي كي2)):))00  

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

كهرفان) كوثر  أمينة  السيدة 
عنوافه(ا))5)زفقة حدو موموح دآج ب)

 (0060 املعاآيف) شقة) 9) (3 طابق)

الداآ البيضاء)املغرب.

  7 السيد بابا باتي كي2 عنوافه(ا))
كوتيي) حي  املنفلوطي  زفقة مصطفى 

0330))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

كهرفان) كوثر  أمينة  السيدة 
عنوافه(ا))5)زفقة حدو موموح دآج ب)
 (0060 املعاآيف) شقة) 9) (3 طابق)

الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)1 09).

 I

EMA TRANS

EMA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EMA TRANS
تجزئة الشهدية زفقة 53 آقم 15 
االلفة الداآ البيضاء ، 0 )0)، 

الداآ البيضاء املغرب
EMA TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الشهدية زفقة 53 آقم 15 االلفة 
الداآ البيضاء - 0 )0) الداآ 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 76 03

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للنقل:) املساعدة  الخدمة  عمليات 
ردمة البضائ ) (، املناولة) (، التخزين)

امل25دة)؛

النقل ال25ي:)ردمة فقل البضائ )

للتأجي2 أو املكافأة)؛

النقل ال25ي وتأجي2 املركبات لنقل)

البضائ  على الطرق)؛

النقل املحلي والدولي)؛.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االلفة) (15 آقم) (53 زفقة) الشهدية 

الداآ البيضاء)-)0 )0))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الليماني عنوافه(ا)) السيد محمد 

الخدير) سيدي  (13 زفقة) ( 0

الداآالبيضاء)) ((0( 0 ( الداآالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه) الليماني  محمد  السيد 

الخدير) سيدي  (13 زفقة) ( 0 (ا))

الداآالبيضاء)) ((0( 0 ( الداآالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

5I

fiduciairelaperformance

موست  وري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc

موست  وآي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 150 

شقة  ) تجزئة سنبلة حي النعيم 5 

مكناس - meknes 50000 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

511 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)موست))

وآي.

ترافوا) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ديفي2 او كونست2يكسيون.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)150 

 5 تجزئة سنبلة حي النعيم) (( ( شقة)

مكناس)-)meknes 50000)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى توشنت):))5.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

توشنت) مصطفى  السيد 

الريش) يحيى  ايت  قصر  عنوافه(ا))

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

توشنت) مصطفى  السيد 

الريش) يحيى  ايت  قصر  عنوافه(ا))

50000)مكناس))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)88 3.

6I

CABINET BOUZIDI

NADOPRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب

NADOPRI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   زفقة 

مكة - 000)6 فاظوآ املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.57 7

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)5))أكتولر)0)0))تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

البوكيلي عبد هللا كمسي2 آرر

تبعا لوفاة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)35 3.

7I

CABINET BOUZIDI

NADOPRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب

NADOPRI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   زفقة 

مكة - 000)6 فاظوآ املغرب.

وفاة شريك
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.57 7

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)5))شتن25)0)0))تم اإلعالم)

و) ( البوكيلي) محمد  ( الشريك) بوفاة 

(
ً
تبعا الوآثة  على  حصصه  توزي  

غشت) (17 في) املؤآخ  اإلآاثة  لرسم 

0)0))بالشكل األتي):

السيد(ة))عبد هللا البوكيلي))،))73 

حصة).

 73 ( (، ( السيد(ة))حسن البوكيلي)

حصة).

((، ( البوكيلي) محمادي  السيد(ة))

73)حصة).

 73 ( (، ( السيد(ة))محمد البوكيلي)

حصة).

السيد(ة))الحسين البوكيلي))،))73 

حصة).

السيد(ة))رديجة أقضاض))،))61 

حصة).

السيد(ة))رديجة البوكيلي))،))37 

حصة).

 37 ( (، ( السيد(ة))سمي2ة البوكيلي)

حصة).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)35 3.

8I

CABINET BOUZIDI

COSTAMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب

COSTAMEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد الخامس آقم 81 جعذاآ 

صندوق ال25يد 90 زغنغن - 000)6 

فاظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0839

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSTAMEL

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالفندق) الت2فيه  منطقة  البنزيل 

واملطعم).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جعذاآ) (81 آقم) الخامس  محمد 

 6(000 (- زغنغن) (90 صندوق ال25يد)

فاظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.700.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

 8500 (: العامل) محمد  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

 8500 (: العامل) ( حسن) السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) العامل  محمد  السيد 

فاظوآ) (6(000 ( زغنغن) جعذاآ  حي 

املغرب.

العامل عنوافه(ا)) ( السيد حسن)

فاظوآ) (6(000 ( زغنغن) جعذاآ  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) العامل  محمد  السيد 

فاظوآ) (6(000 ( زغنغن) جعذاآ  حي 

املغرب

العامل عنوافه(ا)) ( السيد حسن)

فاظوآ) (6(000 ( زغنغن) جعذاآ  حي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)8))شتن25)

0)0))تحت آقم)10)3.

9I



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16044

ADVOLIS

A.B.D.E TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

A.B.D.E TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

ملوية آقم  11 - 63600 السعيدية 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5135

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تغيي2) 13)أكتولر) املؤآخ في)

نشاط الشركة من)»)مقاول األشغال)

منعش) ( (« إلى) البناء«) أو  املختلفة 

عقاآي«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( االبتدائية ب25كان)

0)0))تحت آقم)7) .

10I

ADVOLIS

GMT CONSULTING
إعالن متعدد القراآات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

GMT CONSULTING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة بن 

السهلي أ 106 ظهر ملحلة - 60000 

وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.33653

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))1)ماآس)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

فوت السيد بدآ الدين عدلي) مايلي:)

السيد) لفائدة  اجتماعية  حصة  (50

محمد عثمان بوآقدي

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القافوني للشركة من«)

(« املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

إلى)»)شركة ذات مسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد)»

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

العام) الجم   أعضاء) اتفق  مايلي:)

على مغادآة السيد بدآ الدين عدلي)

منصبه) من  واستقالته  للشركة 

كمسي2 وحيد وتسمية السيد محمد)

وحيد) كمسي2  بوآقدي  عثمان 

الصالحية) كامل  وإعطائه  للشركة 

ملدة) وذالك  الشركة  ( وثمثيل) لتسي2 

غي2 محدودة

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

اتفق أعضاء)الجم  العام ولاالجماع)

على تحيين القافون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

:)الذي) بند آقم القافون االسا�شي)
القافون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�شي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (13 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)00 1.

11I

fidomek

DRUZYA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

DRUZYA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة  

الفوط عماآة 33 الطابق الراب  م ج 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

50931

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRUZYA INVEST

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX(DIVERS,(NÉGOCE(ET

.JARDINAGE

زفقة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق الراب  م ج) (33 الفوط عماآة)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: شتوان) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: السيد الحسان العمراني)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) شتوان  املهدي  السيد 

السكني) املجم   ((7 آقم) (9 عماآة)

موالي اسماعيل شاآع املقاوم أحمد)

الحريكة م ج مكناس)50000)مكناس)

املغرب.

العمراني) الحسان  السيد 

آشد) ابن  الريحان  إقامة  عنوافه(ا))

مكناس) ج  م  (7 شقة) ((1 عماآة) (3

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العمراني) الحسان  السيد 

آشد) ابن  الريحان  إقامة  عنوافه(ا))

مكناس) ج  م  (7 شقة) ((1 عماآة) (3

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

13)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)13)3.

1(I

CABINET BOUZIDI

MAFOUGEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب

MAFOUGEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   زفقة 

مكة - 000)6 فاظوآ املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3739

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 5))شتن25) املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

البوكيلي عبد هللا كمسي2 آرر

تبعا لوفاة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 3 3.

13I

CABINET BOUZIDI

MAFOUGEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب

MAFOUGEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي   زفقة 
مكة - 000)6 فاظوآ املغرب.

وفاة شريك
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3739
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)5))شتن25)0)0))تم اإلعالم)
و) ( البوكيلي) محمد  ( الشريك) بوفاة 
(
ً
تبعا الوآثة  على  حصصه  توزي  
غشت) (17 في) املؤآخ  اإلآاثة  لرسم 

0)0))بالشكل األتي):
((، ( البوكيلي) هللا  عبد  السيد(ة))

3.730)حصة).
السيد(ة))حسن البوكيلي))،))730 

حصة).
((، ( البوكيلي) محمادي  السيد(ة))

730)حصة).
((، ( البوكيلي) محمد  السيد(ة))

730.))حصة).
((، ( البوكيلي) الحسين  السيد(ة))

730)حصة).
((، ( اقوضاض) رديجة  السيد(ة))

0)6)حصة).
((، ( البوكيلي) رديجة  السيد(ة))

365)حصة).
السيد(ة))سمي2ة البوكيلي))،))365 

حصة).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 3 3.

1 I

س-اطلس

ECOLE ALIKTIBASSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

س-اطلس
الطابق االول الحي االداآي شاآع 

الطائف آقم 1  ، 3000)، بني مالل 
املغرب

ECOLE ALIKTIBASSE »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

ز حي االطلس  - 3000) بني مالل 

املغرب.

»إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 653

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

 ECOLE لشركة) تاب   فرع  إغالق 

 ECOLE تسميته) (ALIKTIBASSE

في) عنوافه  والكائن  (ALIKTIBASSE

(- ( االطلس) حي  ز8)1) آقم  تجزئة 

3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)730.

15I

س-اطلس

MAXCON MAROC
إعالن متعدد القراآات

س-اطلس

الطابق االول الحي االداآي شاآع 

الطائف آقم 1  ، 3000)، بني مالل 

املغرب

MAXCON MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

عثمان اقامة الوفاء الشقة آقم 5 

الطابق الثالث - 3000) بني مالل 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(981

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)30)دجن25)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

تفويت شركة ادلدموس سبا) مايلي:)

حصة) (500 العلني) املزاد  عن طريق 

لفائدة) (1000 اصل) من  اجتماعية 

السيد آقيب مني2

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
تفويت شركة ادلدموس سبا)) مايلي:)
حصة) ( (500 عن طريق املزاد العلني)
لفائدة) (1000 اصل) من  اجتماعية 

السيد كرزافتي ال25تو
على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 
مايلي:)توسي  نشاط الشركة بإضافة)
النشاط التالي:تجزئة االآا�شي و الغاء)

النشاط السابق:بي  مواد البناء)
قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)
اعادة تعيين السيد تنتي2ي مسمليافو)

كمسي2 وحيد للشركة ملدة محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االنشطة التي تزاولها الشركة
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

حصص الشركاء
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)731.
16I

فوغلب

BOVI-TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فوغلب
شقة 7 ، طابق   تقسيم آيزافا 
م25وكة طريق أكوآاي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
BOVI-TECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة عمر 

) شقة 18 زفقة واد زم مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
511(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
BOVI-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECH
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اد و)

تصدير
تاجر املنتجات الزآاعية

تجاآة.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عمر)))شقة)18)زفقة واد زم مكناس)-)

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
اشرف) فابيان  في2يري  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اشرف) فابيان  في2يري  السيد 
عنوافه(ا))اقامة عمر)))شقة)18)زفقة)
50000)مكناس) واد زم م ج مكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
اشرف) فابيان  في2يري  السيد 
عنوافه(ا))اقامة عمر)))شقة)18)زفقة)
50000)مكناس) واد زم م ج مكناس)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم))7 3.

17I

UNION FRERES BUSINESS

CRC ELECTRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRC ELECTRIC
10) حي الصوآ تامصلوحت ، 

0000 ، مراكش املغرب
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CRC ELECTRIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10) 

حي الصوآ تامصلوحت - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
107695

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CRC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRIC
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

مختلف اعمال الكهرلاء
سباك

مقاولة في مختلف االعمال و البناء
التجاآة.

 (10 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  0000 (- تامصلوحت) الصوآ  حي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد املصطفى ماولي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى ماولي عنوافه(ا))
القلعة) ( 3000  95 بلوك املرس آقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املصطفى ماولي عنوافه(ا))
القلعة) ( 3000  95 بلوك املرس آقم)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116738.

18I

CABINET EL HAOUZI

RS3M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL HAOUZI
 Boite(postale 89 sidi(bouzid
 el(jadida، 24000، EL(JADIDA

MAROC
RS3M شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد 
حمدان بالد الداآ  - 3)3 ) 

الجديدة املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.13989

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (19 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( (RS3M ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي اوالد حمدان بالد)
املغرب) الجديدة  (( 3(3 (- ( الداآ)
فتيجة ل):)تواجه الشركة صعولات في)

تسويق ردماتها
.

اوالد) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حمدان بالد الداآ))-)3)3 ))الجديدة)

املغرب.)
و عين:

و) منصوآ  ( املهدي) السيد(ة))
عنوافه(ا))دواآ املجادبة اوالد حمدان)
3)3 ))الجديدة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5565).

19I

INFOPLUME

 LE MONDE DU GRANIT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 LE MONDE DU GRANIT SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: النقطة 

الكيلومت2ية 9 طريق تطوان - 90000 

طنجة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.79537

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)05)أكتولر)0)0)

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرآ 

املسي2ين ملدة:)))سنوات.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35190).

(0I

INFOPLUME

BOUGSTONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

BOUGSTONE SARL AU »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: النقطة 
الكيلومت2ية 9 طريق تطوان - 90000 

طنجة املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.667(5
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)05)أكتولر)0)0)
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرآ 

املسي2ين ملدة:)))سنوات.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35191).

(1I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 ARBENT RENT A CAR
S.A.R..L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

98)  شاآع التهامي الوزاني اقامة 
أماني  آقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب
 ARBENT RENT A CAR S.A.R..L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مسجد أفيالل زفقة أحمد الهيبة 
آقم 3 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.( 9 1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 شتن25) ((9 في) املؤآخ 

املصادقة على):
ال25ي�شي) فجالء) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (300
300)حصة لفائدة))السيد)(ة))راملين)

املرابط بتاآيخ)9))شتن25)0)0).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)09)أكتولر)

0)0))تحت آقم))71 .

((I
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somadik

 STE EL BACHRA

TOURISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

 STE EL BACHRA TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
زفقة اطلس العيون - 7000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33575

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BACHRA TOURISTIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)السياحة.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيون) (7000 (- زفقة اطلس العيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: السيد الشيخ البشرة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100.00 (: السيد الشيخ البشرة) (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) البشرة  الشيخ  السيد 
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (7(7 آقم)

العيون)7000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) البشرة  الشيخ  السيد 
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (7(7 آقم)

العيون)7000)العيون))املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)6))أكتولر)

0)0))تحت آقم)560).
(3I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

RESTO CHAINE
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي)

(األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي
RESTO CHAINE

بمقت�شى))الجم  العام االستثنائي)
الكائن) (RESTO CHAINE لشركة)
مركز) (36 آقم) (: مقرها االجتماعي ب)
التجاآي االحباس شاآع عالل الفا�شي))
)املغرب املؤآخ في) - 0000 ))مراكش)

08)يوليوز)0)0))تقرآ مايلي:
فسخ عقد التسيي2 الحر لألصل) (
مركز) (36 آقم) (: الكائن ب) التجاآي 
التجاآي االحباس شاآع عالل الفا�شي)
املوق ) (، املغرب) مراكش  ( 0000  -
 RESTO CHAINE من طرف شركة)
و) التجاآي  لألصل  مالكة  بصفتها  (:
بصفتها مسي2ة) (SALAD BOX شركة)

حرة.
( I

CABINET AIF CONSULTING

COTOPRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET AIF CONSULTING
 Bd(OKBA(IBNO(NAFII 3éme ,(3
 ETG(N°5 HAY-MOHAMMADI ،

20600، casablanca(maroc

COTOPRAD SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Lotissement(El(Menzeh(Imm

 32 N°3 Hay(El(Qods(Sidi

 Bernoussi  Casablanca 20600

. CASABLANCA  MAROC

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1708(9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (0( في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

COTOPRAD SARL)))مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000

 Lotissement(El(Menzeh(اإلجتماعي

 Imm( 32( N°3( Hay( El( Qods( Sidi

 Bernoussi( ( Casablanca( 20600

CASABLANCA  MAROC))فتيجة ل)

. BAISSE D ACTIVITE :

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 Lotissement(El(Menzeh(Imm(32

  N°3(Hay(El(Qods(Sidi(Bernoussi

 Casablanca( 20600( Casablanca

 . MAROC

و عين:

   Mr  LAHCEN السيد(ة))

عنوافه(ا)) و  (ZIDOUNI

 CASABLANCA AMAL 1 RUE

 11 N°119 BERNOUSSI   (0600

CASABLANCA MAROC))كمصفي)

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

 Lotissement (: بالتصفية) املتعلقة 

 El(Menzeh( Imm(32(N°3(Hay( El

Qods(Sidi(Bernoussi

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن25))01))تحت آقم)) 00)005.

(5I

BISCADIS SARL AU

BISCADIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BISCADIS SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

آأس مالها 100000,00 دآهم .

مقرها االجتماعي شاآع االنشراح 

تجزئة األصيل آقم 30) طنجة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)10)شتن25)0)0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

آقم) األصيل  تجزئة  االنشراح  شاآع 

الجديد) العنوان  إلى  طنجة،) ((30

الكائن بــ):)تجزئة النهضة زفقة)8))آقم)

06)طنجة.

 6(8(1 التجاآي) السجل  آقم 

طنجة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) بطنجة  التجاآية 

0)0)،)تحت آقم)5760 . 

(6I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

أ ام ان أش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

أ ام ان أش  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

والد حمو والد طيب سايس فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 513

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أ ام ان)

أش).

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة و البناء)

التصدير و االست2اد.

:)دواآ والد) عنوان املقر االجتماعي)

حمو والد طيب سايس فاس)-)30000 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد حاجي)):))333)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 333 ( (: ( السيد فوآ الدين حاجي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: ( التمنصوآي) عائشة  السيدة 

 33)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( حاجي) محمد  السيد 

زفقة الدفماآك) (13 شاآع بوآ سعيد)

الزهوآ)))فاس)30000)فاس املغرب.

السيد فوآ الدين حاجي))عنوافه(ا))

شاآع بوآ سعيد)33)زفقةاملجر الزهوآ)

))فاس)30000)فاس املغرب.

التمنصوآي)) عائشة  السيدة 

زفقة) (13 شاآع بوآ سعيد) عنوافه(ا))

 30000 فاس) (( الزهوآ) الدفماآك 

فاس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( حاجي) محمد  السيد 

زفقة الدفماآك) (13 شاآع بوآ سعيد)

الزهوآ)))فاس)30000)فاس املغرب)

السيد فوآ الدين حاجي))عنوافه(ا))
شاآع بوآ سعيد)33)زفقةاملجر الزهوآ)

))فاس)30000)فاس املغرب)

التمنصوآي)) عائشة  السيد 

زفقة) (13 شاآع بوآ سعيد) عنوافه(ا))

 30000 فاس) (( الزهوآ) الدفماآك 

فاس املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)898).

(7I

nabiq(mohammed

MELLALI LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC

MELLALI LOGISTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي جنلن 

طاهر تجزئة املحمدية   بلوك ب 

- الطابق   الرقم  1 - 3000) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

106(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELLALI LOGISTIQUE

توصيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منزلي.

جنلن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ب) بلوك  املحمدية) ) تجزئة  طاهر 

بني) ((3000  - الرقم) 1  الطابق) ) (-

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد املاللي الياس):))50 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد املاللي توفيق):))50 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الياس  املاللي  السيد 
تجزئة عين اسردون بلوك)15)آقم)18 

3000))بني مالل املغرب.

عنوافه(ا)) توفيق  املاللي  السيد 
تجزئة عين اسردون بلوك)15)آقم)18 

3000))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الياس  املاللي  السيد 
تجزئة عين اسردون بلوك)15)آقم)18 

3000))بني مالل املغرب

عنوافه(ا)) توفيق  املاللي  السيد 
تجزئة عين اسردون بلوك)15)آقم)18 

3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/3 7.

(8I

moorish(co

ANFAWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

ANFAWORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شاآع 

الزآقطوني إقامة حماد الطابق 1 

الشقة 1 الداآ البيضاء - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77 55

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANFAWORKS

متنوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و االستي2اد و التصدير.

  10 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع الزآقطوني إقامة حماد الطابق)

 (0000 (- الداآ البيضاء) (1 الشقة) (1

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد بالل القري�شي):))50)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (50 ( (: السيدة هند لفقيه)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا))) القري�شي  بالل  السيد 
حي الروداني زفقة)))1)آقم)5))طنجة)

90060)طنجة املغرب.

السيدة هند لفقيه عنوافه(ا))حي)
البيضاء) (51 آقم) (15 زفقة) بوجدوآ 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا))) القري�شي  بالل  السيد 
حي الروداني زفقة)))1)آقم)5))طنجة)

90060)طنجة املغرب
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السيدة هند لفقيه عنوافه(ا))حي)
البيضاء) (51 آقم) (15 زفقة) بوجدوآ 

0000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751389.

(9I

AZ CONSULATNTS

 LES MAITRES DE

COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LES MAITRES DE COSMETICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شاآع 

الجيش امللكي ، مكتب آقم 16 

الطابق الراب  - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 73 61

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAITRES DE COSMETICS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل.

شاآع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

 16 آقم) مكتب  (، امللكي) الجيش 

الطابق الراب )-)0000))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مروان ابن صالح):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مروان ابن صالح عنوافه(ا))

إقامة البيضاء)عماآة ل شاآع يعقوب)

املنصوآ الطابق)))آقم)3)    0000) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مروان ابن صالح عنوافه(ا))

إقامة البيضاء)عماآة ل شاآع يعقوب)

 (0000   (3 ))آقم) املنصوآ الطابق)

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)7333 7.

30I

moorish(co

CATERING CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

CATERING CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عبداملومن وزفقة سمية إقامة 

شهرزاد 3 الطابق   آقم 0) الداآ 

البيضاء - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 781 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CATERING CORP

مخطط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واستي2اد وتصدير أي منتج من)

منتجات التصني .

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) سمية  وزفقة  عبداملومن 
الداآ) ((0 آقم) الطابق) ) (3 شهرزاد)

البيضاء) الداآ  ((0000 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد أحمد كادي محمد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: الصائغ) بوشرى  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) كادي  أحمد  السيد 

عنوافه(ا))131)ماسيو)01600)فرنسا)

75000)فرنسا فرنسا.

السيدة بوشرى الصائغ عنوافه(ا))
 10 03)شقة)  6)زفقة ابن مني2 طابق)

املعاآيف الداآالبيضاء)0000))الداآ)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

محمد) كادي  أحمد  السيد 

عنوافه(ا))131)ماسيو)01600)فرنسا)

75000)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)6)))75.

31I

AZ CONSULATNTS

AUTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AUTICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) شاآع 

ابن تاشفين عماآة ابن بطوطة 

مكتب آقم ب 3 .17  - 90060 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.107(83

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (01 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الواحد) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

8.000)حصة اجتماعية من) الشويخ)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

(ة))محمد الفنا�شي العدولي بتاآيخ)9) 

شتن25)0)0).

الواحد) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

000.))حصة اجتماعية من) الشويخ)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

(ة))رالد الفنا�شي العدولي بتاآيخ)9) 

شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)8)351).

3(I



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16050

moorish(co

WILDLIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

WILDLIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

املومن وزفقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطابق   آقم 0) الداآ البيضاء - 

0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77 53

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WILDLIFE

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والت2كيب الصناعي

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

إقامة شهرزاد) وزفقة سمية  املومن 

(- الداآ البيضاء) ((0 الطابق) )آقم) (3

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: ( السيد ادآيس لزآق)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 50 ( (: فيني) أمين  محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( لزآق) ادآيس  السيد 

تجزئة داآ السالم م س)07)عماآة)8  

آقم)8 )األلفة البيضاء)0000))الداآ)

البيضاء)املغرب.

السيد محمد أمين فيني عنوافه(ا))

األلفة) ( 9 آقم) ((7 زفقة) (1 العالية)

البيضاء) الداآ  ((0000 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( لزآق) ادآيس  السيد 

تجزئة داآ السالم م س)07)عماآة)8  

آقم)8 )األلفة البيضاء)0000))الداآ)

البيضاء)املغرب

السيد محمد أمين فيني عنوافه(ا))

األلفة) ( 9 آقم) ((7 زفقة) (1 العالية)

البيضاء) الداآ  ((0000 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751390.

33I

MOHAMED BENNIS

مايا برومو ش ذ م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

مايا برومو ش ذ م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجم  

حدائق كابو - عماآة W - شقة 15 

- ص ب 05  - كابو فكرو - مرتيل - 

93150 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7885

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

مايا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برومو ش ذ م م.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

مجم ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 15 شقة) (- (W عماآة) (- حدائق كابو)

(- مرتيل) (- كابو فكرو) (- ( 05 -)ص ب)

93150)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ملينة حسن):))00 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: حسناء) حجاج  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيد ملينة مازن)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: ياسمين) ملينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) حسن  ملينة  السيد 

 -  7 -)شقة) اقامة الفالح) (- قطاع) 1)

 10100 حي الرياض) (- شاآع العرعاآ)

الرلاط املغرب.

عنوافه(ا)) السيدة حجاج حسناء)

 -  7 -)شقة) اقامة الفالح) (- قطاع) 1)

 10100 حي الرياض) (- شاآع العرعاآ)

الرلاط املغرب.

عنوافه(ا)) مازن  ملينة  السيد 

 -  7 -)شقة) اقامة الفالح) (- قطاع) 1)

 10100 حي الرياض) (- شاآع العرعاآ)

الرلاط املغرب.

السيدة ملينة ياسمين عنوافه(ا))

 -  7 -)شقة) اقامة الفالح) (- قطاع) 1)

 10100 حي الرياض) (- شاآع العرعاآ)

الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) حسن  ملينة  السيد 

 -  7 -)شقة) اقامة الفالح) (- قطاع) 1)

 10100 حي الرياض) (- شاآع العرعاآ)

الرلاط املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)3))أكتولر)

0)0))تحت آقم)7 8 .

3 I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

NADIRPROM S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شاآع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  آقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

NADIRPROM S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع شيخ 

بالعربي العلوي قيساآية الطويل  
آقم: 13 - 93000 تطوان املغرب.

وفاة شريك
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.19585

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في) 1)يوفيو)018))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك محمد الدبدي الصغي2)

(
ً
تبعا الوآثة  على  حصصه  توزي   و 

يناير) ((9 في) املؤآخ  اإلآاثة  لرسم 

018))بالشكل األتي):

 133 ( السيد(ة))فطومة الوديي))،)

حصة).

السيد(ة))عائشة محفوظ))،))100 

حصة).

السيد(ة))محمد))الدبدي الصغي2)))))))))))))))))))))))))

117)حصة).



16051 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

الصغي2))))))))))))))))))))))))) الدبدي  ( آضا) السيد(ة))

113)حصة).

الصغي2))))))))))))))))))))))))) الدبدي  فادآ  السيد(ة))

113)حصة).

السيد(ة)))بشرى))الدبدي الصغي2)))))))))))))))))))))))))

56)حصة).

السيد(ة))هاجر))الدبدي الصغي2))))))))))))

56)حصة).

السيد(ة))كوثر الدبدي الصغي2))،))

56)حصة).

الصغي2)))))))))))))) الدبدي  فرح  السيد(ة))

56)حصة).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

05)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)

018))تحت آقم)91)).

35I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

NADIRPROM S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شاآع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  آقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

NADIRPROM S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع شيخ 

بالعربي العلوي قيساآية الطويل  

آقم: 13 - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.19585

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((018 يوفيو) في) 1) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة)))فطومة))الوديي)

133)حصة اجتماعية من أصل)133 

محمد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

يوفيو) بتاآيخ) 1) ( الصغي2) الدبدي 

.(018

تفويت السيد)(ة))عائشة محفوظ))

00))حصة اجتماعية من أصل)300 

محمد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

يوفيو) بتاآيخ) 1) ( ( الصغي2) الدبدي 

.(018

الدبدي) آضا  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (63 ( ( الصغي2)

(ة)) السيد) ( 113)حصة لفائدة) أصل)

بتاآيخ) 1  ( ( محمد الدبدي الصغي2)

يوفيو)018).

الدبدي) ( فادآ) ( (ة)) تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (63 الصغي2)

(ة)) السيد) ( 113)حصة لفائدة) أصل)

بتاآيخ) 1  الصغي2  الدبدي  محمد 

يوفيو)018).

بشرى الدبدي) (ة)) تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (56 الصغي2)

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (56 أصل)

بتاآيخ) 1  الصغي2  الدبدي  محمد 

يوفيو)018).

الدبدي) هاجر  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 الصغي2)

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (56 أصل)

بتاآيخ) 1  الصغي2  الدبدي  محمد 

يوفيو)018).

الدبدي) ( )كوثر) (ة)) تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (56 الصغي2)

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (56 أصل)

بتاآيخ) 1  الصغي2  الدبدي  محمد 

يوفيو)018).

الدبدي) فرح  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 الصغي2)

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (56 أصل)

بتاآيخ) 1  الصغي2  الدبدي  محمد 

يوفيو)018).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

05)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)

018))تحت آقم)91)).

36I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

NADIRPROM S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شاآع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  آقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

NADIRPROM S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع شيخ 

بالعربي العلوي قيساآية الطويل  

آقم: 13 - 93000 تطوان املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.19585

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((018 يوفيو) املؤآخ في) 1)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

الدبدي الصغي2))))))))))))))))))))))محمد)

كمسي2))وحيد

تبعا لوفاة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

05)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)

018))تحت آقم)91)).

37I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BEAUTY MOMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

BEAUTY MOMENTS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البطريوز آقم 1) م ج  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51155

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEAUTY MOMENTS
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالنساء,) التجميل راص  و  للحالقة 

.SPA

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 50000 (- ( ج) م  ((1 آقم) البطريوز 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة عرلية الدآاوي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عرلية الدآاوي عنوافه(ا))

تجزئة البطريوز آقم)1))م ج)50000 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة عرلية الدآاوي عنوافه(ا))

تجزئة البطريوز آقم)1))م ج)50000 

مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم) 351.

38I
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MOHAMED BENNIS

ميد جي �شي ش ذ م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

ميد جي �شي ش ذ م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوقاية 

- آقم 311 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7887

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ميد جي)

�شي ش ذ م م.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)-)األشغال العمومية)-)الهندسة)

املدفية)-)األشغال الطرقية و التشوير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

- 93000)تطوان)  311 -)آقم) الوقاية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الشامي أيوب):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد مضراآي عبد الرفي ):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) أيوب  الشامي  السيد 

بلوك) (- الصافية) ميكسطا  مركب 

15)-)ط)3)-)آقم)86)-)مرتيل)93150 

مرتيل املغرب.

الرفي ) عبد  مضراآي  السيد 

الريصاني) (- قصر أسرغين) عنوافه(ا))

50 )5)الريصاني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) أيوب  الشامي  السيد 

بلوك) (- الصافية) ميكسطا  مركب 

15)-)ط)3)-)آقم)86)-)مرتيل)93150 

مرتيل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)3))أكتولر)

0)0))تحت آقم)8 8 .

39I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE L’EST NTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

STE L’EST NTH   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االآ�شي اقامة الغفران 1 الشقة آقم 

1 طريق سيدي بوقنادل  - 60000 

وجدة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.33573

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ((0(0 ماي) (11 في) املؤآخ 

مسي2 جديد للشركة السيد(ة))عزيزي)

جمال كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)88 ).

 0I

MON COMPTABLE SARL

 INTERNATIONAL

PRODUTS IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 INTERNATIONAL PRODUTS

IMPORT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الرازي آقم 61)  - 550 6 جرادة 

املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.33 99

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)06)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 INTERNATIONAL(الشريك الوحيد

مبلغ) ( ( (PRODUTS IMPORT

وعنوان) دآهم  ( 0.000 آأسمالها)

آقم) الرازي  إقامة  اإلجتماعي  مقرها 

61)  - 550 6)جرادة املغرب فتيجة)

اإلآادة املنفردة للشريك الوحيد) (: ل)

على) والتشطيب  النشاط  أيقاف  في 

السجل التجاآي.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جرادة) (6 550  -   (61 آقم) الرازي 

املغرب.)

و عين:

السيد(ة))زآوق))ياسين و عنوافه(ا))

إقامة الرازي آقم)61)  550 6)جرادة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)5)5).

 1I

Société(marocaine(de(révision(des(comptes

GREEN LEGACY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société(marocaine(de(révision

des(comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63

 résidence(le(Yacht, immeuble

 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،

20000، CASABLANCA(MAROC

GREEN LEGACY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 80), شاآع 

بئ2 افزآان  الداآ البيضاء 0000) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77399

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN LEGACY

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النباتي) لإلفتاج  الزآاعية  املزاآع 

والحيواني لحسابها الخاص..
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 ,(80 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البيضاء) الداآ  ( افزآان) بئ2  شاآع 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

00.000,00))دآهم،)مقسم كالتالي:

الشركة ايرميس كابيتال):))1.999 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (1 ( (: لزآق) عادل  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة ايرميس كابيتال عنوافه(ا))

الداآ) ((0000 شاآع بئ2 افزآان) (,(80

البيضاء)املغرب.

عنوافه(ا)) لزآق  عادل  السيد 

تجزئة زينب فيال بيل اير كاليفوآفيا)

0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) لزآق  عادل  السيد 

تجزئة زينب فيال بيل اير كاليفوآفيا)

الداآ البيضاء))0000))الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751367.

 (I

ste(cofiguer(sarl

STE TRANSPORT SALHIYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE TRANSPORT SALHIYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى - الغرغوآة - اوالد حموسة  

هواآة اوالد آحو 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1909

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT SALHIYA

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة او البناء

-)االستي2اد والتصدير

فقل البضائ  الوطنية والدولية) (-

لحساب الغي2.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد حموسة)) (- الغرغوآة) (- املسمى)

جرسيف) (35100 آحو) اوالد  هواآة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) ادآي�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) محمد  ادآي�شي  السيد 

جرسيف) (35100 الحباس) حرشة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  ادآي�شي  السيد 

جرسيف) (35100 الحباس) حرشة 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/907.

 3I

ste(cofiguer(sarl

 STE BOUHARRADA
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE BOUHARRADA SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى - االمل - املحل املدعو النكد 

- 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0(0/1911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUHARRADA SERVICES

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحويل االموال.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

-)املحل املدعو النكد) -)االمل) املسمى)

- 35100)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد زعوم ايوب)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد زعوم يوسف):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد زعوم ايوب عنوافه(ا))
النكد)35100)جرسيف املغرب.

السيد زعوم يوسف عنوافه(ا))حي)
النكد)35100)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد زعوم يوسف عنوافه(ا))حي)
النكد)35100)جرسيف املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/908.
  I

EURODEFI

 ARCONTROLE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 ARCONTROLE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زفقة 

سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 آقم 
)) النخيل - 0360) الداآ البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.3(3673

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
 (0(0 شتن25) (11 في) املؤآخ 
 ARCONTROLE حل) تقرآ 
ذات) شركة  (INTERNATIONAL
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة)
سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)آقم)
الداآ البيضاء) ((0360 (- النخيل) (((

املغرب فتيجة لخساآة زلون مهم.
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و عين:

 JOAQUIM السيد(ة))

 FERNANDO  DASNEVES

عنوافه(ا)) و  (MARTINS PEREIRA

 PORTUGAL (000 SANTA

(ة)) كمصفي) (MARIA PORTUGAL

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زفقة) وفي  ((0(0 شتن25) (11 بتاآيخ)
سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)آقم)

الداآ البيضاء) ((0360 (- النخيل) (((

املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)316)75.

 5I

محمد بنان

 SOCIETE MAROCAINE

 D›EMBALLAGE ET

FOURNITURE
شركة التضامن

حل شركة

محمد بنان

٦٥ شاآع االمي2 موالي عبد هللا 

الطابق الثاني الشقة آقم ١ ابن 

أحمد ، 6050)، ابن أحمد املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 D›EMBALLAGE ET

FOURNITURE شركة التضامن(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8-10 

ساحة موالي الحسن الحي االداآي  - 

6050) ابن احمد املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.831

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((7 في) املؤآخ 

 SOCIETE التضامن) شركة  حل 

 MAROCAINE D’EMBALLAGE

مبلغ آأسمالها) ( (ET FOURNITURE

100.000)دآهم.

 10-8 وعنوان مقرها اإلجتماعي) (
ساحة موالي الحسن الحي االداآي))-)
6050))ابن احمد املغرب فتيجة ل):)

عدم التوفر على املواآد.
 10-8 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
ساحة موالي الحسن الحي االداآي))-)

6050))ابن احمد املغرب.)
و عين:

و) االزهاآي  ( محمد) السيد(ة))
 (6050 ( 107)تجزئة النوآ) عنوافه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  احمد  ابن 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب5ن احمد))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/33.

 6I

الفا�شي حسناء

WIJDAN BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

الفا�شي حسناء
7) زفقة اففا الحسيمة ، 000)3، 

الحسيمة املغرب
WIJDAN BAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زفقة واد 
العبيد آقم 16 - 000)3 الحسيمة 

املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(013

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم تغيي2) ((0(0 شتن25) (10 املؤآخ في)
و) »مقاولة للبناء) نشاط الشركة من)

االعمال الحرة
مقاولة للتنظيف

 »(  brancardage) املر�شى) فقالة 
إلى)»مقاولة للبناء)و االعمال الحرة

مقاولة للتنظيف

اشكالها) بجمي   التجاآة 

.»NEGOCIANT

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)536.

 7I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE GLOBAL PROMO 
PHARM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN)

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE GLOBAL PROMO 

PHARM   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : متجر 

بالطابق السفلي آقم 0  الشطر 

1 آياض اإلسماعيلية  - 50000 

مكناس املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

. 7987

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 غشت) (13 في) املؤآخ 

 SOCIETE GLOBAL PROMO ( حل)

املسؤولية) ذات  شركة  ( ( (PHARM

 100.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر)

 1 الشطر) ( 0 بالطابق السفلي آقم)
آياض اإلسماعيلية))-)50000)مكناس)

املغرب فتيجة ل-))))))))))))املصادقة على)

الجم  العام))

والتصفية) حل  على  املوافقة  (-

النهائية للشركة)

-)قفل الشركة

و عين:

و) هشام  ( العيادي) السيد(ة))

مكناس) (50000 مكناس) عنوافه(ا))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
متجر) وفي  ((0(0 غشت) (13 بتاآيخ)
 1 الشطر) ( 0 بالطابق السفلي آقم)
آياض اإلسماعيلية))-)50000)مكناس)

املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))60.

 8I

nabiq(mohammed

BRIMS TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
BRIMS TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد عبو 
اوالد يوسف  -  337) قصبة تادلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1857
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRIMS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRADE
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اد و)

تصدير
مقاول أعمال أو تشييد متنوعة

مقاول زآاعة أو صيافة الحدائق)
واملنتزهات واملمرات.

عنوان املقر االجتماعي):)اوالد عبو)
-) 337))قصبة تادلة) ( اوالد يوسف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

  70 ( (: هشام) الدلوفي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيدة آجاء)براس)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 330 ( (: رالد) الطو�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) هشام  الدلوفي  السيد 

ويسبايدن) (0000  56  18 ست2اس)

املافيا.

السيدة آجاء)براس عنوافه(ا))دواآ)

بني) ((3000 ( اوالد عامر اوالد يعيش)

مالل املغرب.

عنوافه(ا)) رالد  الطو�شي  السيد 

يوسف) اوالد  بوتتشة  اوالد  دواآ 

 337))قصبة تادلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) هشام  الدلوفي  السيد 

ويسبايدن) (0000  56  18 ست2اس)

املافيا

السيدة آجاء)براس عنوافه(ا))دواآ)

بني) ((3000 يعيش) اوالد  اوالد عامر 

مالل املغرب

عنوافه(ا)) رالد  الطو�شي  السيد 

يوسف) اوالد  بوتتشة  اوالد  دواآ 

 337))قصبة تادلة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

غشت)0)0))تحت آقم)67.

 9I

VUE D’EXPERTS

SOMADIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,(6 

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOMADIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لساسفة 

طريق الجديدة الرقم 37 تجزئة 

الباتول  - 0190) الداآالببيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.119079

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 يوفيو) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 SIBOUNI (ة)) السيد) تفويت 

حصة) (Jean-claude( 21.120

حصة) ((1.1(0 اجتماعية من أصل)

(ة))برادة))عمر بتاآيخ) )السيد) لفائدة)

01)يوفيو)0)0).

 1 عمر) ( برادة) (ة)) تفويت السيد)

  (.( 0 حصة اجتماعية من أصل)

بنجلون) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فدوى بتاآيخ)8))ماي)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)595)75.

50I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE JAWHARAT  

SIJILMASSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة ) عماآة 17 شاآع محمد 

الزآقطوني الطابق األول، م.ج فاس 

FES MAROC ،30000 ،

 SOCIETE JAWHARAT  

SIJILMASSA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي والد 

الطيب السفلى فاس - 3)300 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 509

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE JAWHARAT    :

.SIJILMASSA

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي)-بي  االآا�شي).

والد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

3)300)فاس) الطيب السفلى فاس)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: احمد) املحرزي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) احمد  املحرزي  السيد 

اقامة غيثة الزهوآ) (1( شاآع بي2وت)

01  30060)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) احمد  املحرزي  السيد 

اقامة غيثة الزهوآ) (1( شاآع بي2وت)

01  30060)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)896).

51I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

M FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAHBABI(AUDIT & CONSEIL

5  ، شاآع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة  0  إقامة الوطنية 

،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب

M FILS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 151، زفقة 

أسامة ابن زيد ، الطابق ) ، سيتي 

اليسرى ن ج حي املعاآف  - 0330) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76387

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FILS

-)استي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتوزي  معدات و مواد الرؤية ومعدات)

مستلزمات) ( تسويق) و  البناء) أعمال 

الصيافة املنزلية);

الصناعية) العمليات  جمي   (-

والتجاآية واملالية واملنقولة والعقاآية)

مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

بهدف الشركة وجمي  األشياء)املماثلة)

أو ذات الصلة التي قد تعزز توسيعها)

أو تطويرها..
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(،151 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(، (( الطابق) (، زيد) ابن  أسامة  زفقة 

(- ( املعاآف) حي  ج  ن  اليسرى  سيتي 

0330))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مج25) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مج25  ياسين  السيد 
الجي2وفد) (1 زفقة بي2 جراك طابق) (6

0500))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مج25  ياسين  السيد 
الجي2وفد) (1 زفقة بي2 جراك طابق) (6

0500))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب

عنوافه(ا)) مج25  سعيد  السيد 
زفقة) (77 السفلي) طابق  س  عماآة 

املستشفيات) حي  زياد  بن  طاآق 

البيضاء) الداآ  ((0360 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

5(I

ARTLOC

أرتلوك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARTLOC

 56BD MOULAY YOUSSEF

 3EME(ETAGE(APPT ,N°14

 CASABLANCA ، 20330،

casablanca(maroc

أآتلوك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شاآع 
موالي يوسف طابق 3 شقة  1 الداآ 

البيضاء  - 0330) الداآ البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
  1317

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 يوليوز) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أآتلوك.
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاآات وإداآة اإليجاآات.
56)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
موالي يوسف طابق)3)شقة) 1)الداآ)
البيضاء) الداآ  ((0330 (- ( البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
بحمادن) فايت  مريم  السيدة 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بحمادن) فايت  مريم  السيدة 
املعاآيف) الفرات  زفقة  (1 عنوافه(ا))

0330))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
بحمادن) فايت  مريم  السيدة 
املعاآيف) الفرات  زفقة  (1 عنوافه(ا))

0330))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)019))تحت آقم)711955.

53I

ائتمافية بوعرفة

STE AANZOUL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمافية بوعرفة

آقم9  زفقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE AANZOUL TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد تالسينت - )6115 تالسينت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

8(5

 (9 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AANZOUL TRAV

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال مختلفة-)بي  املواد و)

است2اد-) و  تصدير  املكتبية-) االليات 

اشغال التشجي2 و البستنة..

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجديد تالسينت)-))6115)تالسينت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: رديجة) سالمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: سعيد) اعنزول  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سالمة رديجة عنوافه(ا))

 6115( تاجيت) بني  السبايك  قصر 

بني تاجيت املغرب.

عنوافه(ا)) سعيد  اعنزول  السيد 

 6115( تالسينت) الجديد  الحي 

تالسينت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سالمة رديجة عنوافه(ا))

 6115( تاجيت) بني  السبايك  قصر 

بني تاجيت املغرب

عنوافه(ا)) سعيد  اعنزول  السيد 

 6115( تالسينت) الجديد  الحي 

تالسينت املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفجيج) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/16).

5 I

مكتب بوالعلف و مكاوي

 ALLIANCE(
 INTERNATIONALE
D›ASSURANCES (AID

شركة املساهمة
تغيي2 تسمية الشركة

مكتب بوالعلف و مكاوي

 Forum(Bab(Abdelaziz(Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،

Casablanca املغرب

 ALLIANCE INTERNATIONALE(

D›ASSURANCES (AID شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها االجتماعي 3 زفقة 

عالل ابن عبد هللا الداآ البيضاء - 

0000) الداآ البيضاء  املعغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

15859

العام) الجم   بمقت�شى  (

يوفيو) ((9 في) املؤآخ  اإلستثنائي 

تم تغيي2 تسمية الشركة من) ((0(0

 ALLIANCE INTERNATIONALE(«

إلى) (»D’ASSURANCES (AID

. »OLEA MAROC«
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9858 7.
55I

مكتب الدكتوآ العبودي عبد العزيز ربي2 قضائي في)

املحاسبة على الصعيد الوطني

ورغة ديستريبيسو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

مكتب الدكتوآ العبودي عبد العزيز 
ربي2 قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخ5زة آوزالي بجافب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب
وآغة ديست2يبيسو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول اوالد عامر عين عائشة تاوفات 
- 000 3 تاوفات املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.517
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((019 أكتولر) في) 0) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (1.800.000«
 (.000.000« إلى) دآهم«) ((00.000«
تحويل سندات) ( (: عن طريق) دآهم«)

القرض.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (1( بتاآيخ) ( االبتدائية بتاوفات)

019))تحت آقم)019)/00 .
56I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TANGER ESPACE PC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

TANGER ESPACE PC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 

فاس، قيساآية املجد، آقم 37 - 

0)900 طنجة املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(1577

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) املؤآخ في) ))شتن25)

شركة ذات) (TANGER ESPACE PC

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع)
 -  37 آقم) املجد،) قيساآية  فاس،)

طنجة املغرب فتيجة لت2اكم) (900(0

العجز م  ضياع آأسمال الشركة.

و عين:

و) الجملي  ( زكرياء) السيد(ة))

 1 مركب املستقبل أميمة) عنوافه(ا))
عماآة))آقم) )B1 90100 10)طنجة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((0(0 شتن25) بتاآيخ) ))
 -  37 آقم) املجد،) قيساآية  فاس،)

0)900)طنجة املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)5890.

57I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE  DAR CERAME

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 SOCIETE  DAR(CERAME(SARL

AU  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سالم 
بلوك ج آقم 15 مراب آقم 3 سيدي 
سليمان - 00) 1 سيدي سليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(905
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 دجن25) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE  DAR CERAME SARL

. AU
بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)
+بي ) املختلفة) االشغال  (+ البناء)

الزليج.
عنوان املقر االجتماعي):)حي سالم)
3)سيدي) 15)مراب آقم) بلوك ج آقم)
سليمان) سيدي  (1 (00 (- سليمان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد محمد آضواني)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد آضواني عنوافه(ا))
سيدي) (1 (00 ( آقم) اكدال  تجزئة 

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد آضواني عنوافه(ا))
 1 (00  563 آقم) اكدال  تجزئة 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

5))يوفيو)0)0))تحت آقم)905).

58I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

CARE INGINEERING  ش م م 
دات شريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA

GUENNOUN

35) شاآع يعقوب املنصوآ إقامة 

األففال عماآة ب1 الطابق الراب   

 BD YACOUB الداآالبيضاء -

 EL(MANSOUR(N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000

الداآالبيضاء املغرب

CARE INGINEERING  ش م م دات 

شريك وحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 

الحرية الطابق الثالث شقة 5  - 

0)01) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77583

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CARE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

INGINEERING))ش م م دات شريك)

وحيد.

:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

في إداآة املشروع و اقتصاد البناء)

تخطيط األشغال

تجديد و تـأهيل املباني

الدعم الرقمي لشركات املقاوالت

اإلنشائية) و  الحراآية  الدآاسات 

للمبنى
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اإلستشاآات في البناء)و التخطيط

تنسيق األعمال و مراقبتها

أعمال البناء):)األعمال اإلنشائية و)

أي أعمال بناء

دآاسة األسعاآ و طرق البناء

العمليات) كل  ( عامة) بصفة  و 

املالية،) الصناعية،) التجاآية،)

لها) التي  و  العقاآية  غي2  و  العقاآية 

عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بهدف)

الشركة املدكوآ أعاله و التي من شأنها)

املساهمة في فمو هده األري2ة.
زفقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

 -   5 شقة) الثالث  الطابق  الحرية 

0)01))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد سليم بناني)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 9 عنوافه(ا)) بناني  سليم  السيد 
القط25ي حي آاسين)) أبو قاسم  زفقة 

0100))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 9 عنوافه(ا)) بناني  سليم  السيد 
القط25ي حي آاسين) أبو قاسم  زفقة 

0100))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751583.

59I

mohammed(boumzebra

PHYTO EL WIFAK
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

PHYTO EL WIFAK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب اوالد 

علي لبالن برادية  - 00)3) الفقيه 

بن صالح  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 5(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHYTO EL WIFAK

و) بي   (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزي  مواد الفالحية)-)دآاسة وتركيب)

أفظمة الري والضخ بواسطة االلواح)

الشمسية-)اشغال مختلفة و اشغال)

البناء.

مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (3(00 (- ( برادية) لبالن  علي  اوالد 

الفقيه بن صالح))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( احمد) جلول  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( احمد) جلول  السيد 

سوق السبت)) ((3(00 سوق السبت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( احمد) جلول  السيد 

سوق السبت) ((3(00 سوق السبت)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

)0)فوف25)0)0))تحت آقم)310.

60I

garantis(conseil

 DATA SMART

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis(conseil

ابراج الكتبية عماآة آقم 18 شقة 
آقم 05 محاميد 9 ، 0000 ، 

مراكش املغرب

 DATA SMART CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عبد الكريم الخطابي زفقة حسن 

بن مباآك اقامة الخطابية عماآة ب 

طابق االول آقم 3 - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107537

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DATA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SMART CONSULTING

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والهندسة املعلوماتية والشبكات.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حسن) زفقة  الخطابي  الكريم  عبد 
بن مباآك اقامة الخطابية عماآة ب)
3 - 0000 )مراكش) طابق االول آقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد فواد طرزاتي):))500)حصة)

بقيمة)0))دآهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 1 السيد فواد طرزاتي عنوافه(ا))
ألي كوليت)60100)سيت فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

 1 السيد فواد طرزاتي عنوافه(ا))
ألي كوليت)))60100)سيت فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116588.

61I

universal(gestion

 MARRAKECH
DESINFECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  آقم 
7 جليز مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب
 MARRAKECH DESINFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

إبن عطية الطابق الثاني آقم 7 كليز 
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107835

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAKECH DESINFECTION

إستي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) التنظيف  تصدير/أشغال  و 

التعقيم/.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)كليز) إبن عطية الطابق الثاني آقم)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 VASQUEZ GUY السيد)

PASCAL  :  1.000)حصة بقيمة)100 

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 VASQUEZ GUY السيد)

PASCAL))عنوافه(ا))فرنسا))011150 

LAGNIEU)فرنسا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 VASQUEZ GUY السيد)

PASCAL))عنوافه(ا))فرنسا))011150 

LAGNIEU)فرنسا)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116873.

6(I

AZ CONSULATNTS

Kick It Agency
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Kick(It(Agency شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زفقة 

أم الرليعة ، شقة ) أكدال - 10090 

الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7063

 10 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Kick It(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Agency

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النسيج.

زفقة) (36 (: عنوان املقر االجتماعي)

أم الرليعة)،)شقة)))أكدال)-)10090 

الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد اكريول):))00))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: اكريول) عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: اكريول) ساآة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد معاد الحلوي):))00))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد إلياس مالك):))00))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اكريول  أحمد  السيد 

1)ح ي) 3))املسي2ة) عماآة) 1)ب آقم)

م)10090)الرلاط املغرب.

السيد عبد هللا اكريول عنوافه(ا))

عماآة) 1)ب آقم)3))املسي2ة)1)ح ي م)

10090)الرلاط املغرب.

عنوافه(ا)) اكريول  ساآة  السيدة 

قرية با محمد)000)7)تاوفات املغرب.

عنوافه(ا)) الحلوي  معاد  السيد 

تماآة) (1(000  80 آقم) غيثة  مجم  

املغرب.

عنوافه(ا)) مالك  إلياس  السيد 

إقامة بيتافا غزواني عماآة د آقم)  

11050)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) اكريول  أحمد  السيد 

1)ح ي) 3))املسي2ة) عماآة) 1)ب آقم)

م)10090)الرلاط املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (10 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم))10801.

63I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 STE IMMOBILIERE

BOUSSEMLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شاآع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  آقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

 STE IMMOBILIERE

BOUSSEMLAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

املعتمد بنوعباد كديوة الشجر آقم 

5) - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5399

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

املصادقة على):

محمد ماشان) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.((0

8.880)حصة لفائدة))السيد)(ة))عمر)

ماشان بتاآيخ)08)أكتولر)0)0).
آشيدة اعبابو) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.((0

0)).))حصة لفائدة))السيد)(ة))ياسر)

ماشان بتاآيخ)08)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)8))أكتولر)

0)0))تحت آقم)6)51.

6 I

إئتمافيات الدآيوش

PIECES AUTO SAMADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمافيات الدآيوش

شاآع عالل بن عبد هللا آقم 8  ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

PIECES AUTO SAMADI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان ) آقم  5   - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5617

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PIECES(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AUTO SAMADI

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTRETIEN( ET( RÉPARATION

.DES(VÉHICULES

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9(000  - آقم) 5    (( شعبان)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحميد)) عبد  الصمدي  السيد 

عنوافه(ا))ديوآ كاآسيا آقم)) 000)9 

العرائش املغرب.

الرؤوف) عبد  الصمدي  السيد 

عنوافه(ا))تجزئة املنزه آقم)  000)9 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحميد)) عبد  الصمدي  السيد 

عنوافه(ا))ديوآ كاآسيا آقم)) 000)9 

العرائش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)871.

65I

ازويتي ابراهيم)(شخص ذاتي)

ASKOUR BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)

5، عماآة أسكوآ، شاآع طاآق بن 

زياد ، 300 1، سوق أآبعاء الغرب 

املغرب

ASKOUR BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

طاآق بن زياد، عماآة أسكوآ - 

300 1 سوق أآبعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6713

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASKOUR BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز):)-)االستي2اد)

و التصدير.

كما) بالدارل  والشراء) البي   (-

بالخاآج لجمي  أفواع العقاقي2،)مواد)

البناء،)...

-)أشغال البناء)و التشييد.

-)األنشطة الصناعية.

-)فقل البضائ  و املستخدمين.

-)املفاوضات التجاآية.

مجال) في  واالستشاآة  الدآاسة  (-

البناء،)الهندسة املدفية والبيئة.

العمليات) الخدمات،) جمي   (-

الصناعية،)التجاآية،)واملالية املنقولة)

والعقاآية املرتبطة مباشرة أو بطريقة)

االجتماعي) بالهدف  مباشرة  غي2 

ولجمي  األهداف املشابهة..

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- أسكوآ) عماآة  زياد،) بن  طاآق 

300 1)سوق أآبعاء)الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أسكوآ) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) أسكوآ  سعيد  السيد 
آقم) الثاني،) الطابق  أسكوآ،) عماآة 

 1 300 زياد) بن  طاآق  شاآع  (،0(

سوق أآبعاء)الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) أسكوآ  سعيد  السيد 
آقم) الثاني،) الطابق  أسكوآ،) عماآة 

 1 300 زياد) بن  طاآق  شاآع  (،0(

سوق أآبعاء)الغرب املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االآبعاء) بسوق  االبتدائية 

آقم) تحت  ((0(0 شتن25) ((8 بتاآيخ)

.315/(0(0

66I

SOFICODEX

KADI MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

SOFICODEX

1  زفقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، دآب عمر ، )003)، الداآ 

البيضاء املغرب

KADI MED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي الطابق 

االآ�شي، 15 زفقة ابو بكر محمد بن 
زهر، حي املستشفيات - 0000) 

الداآالبيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.368 65

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استي2اد وتوزي  األجهزة الطبية

)استي2اد وتوزي  وتصني  منتجات)

بصحة) يتعلق  ما  وكل  التجميل 

الجسم.

واملكمالت) والتوزي   االستي2اد  (
الغذائية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)715)75.

67I

ائتمافية الراحة

حضنا انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمافية الراحة
8  شاآع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 6100)، 

MAROC برشيد
حضنا اففيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) ممر 
5 تسي2 ) الطابق االآ�شي  برشيد 

6100) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

13009
 (( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((019 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)حضنا) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اففيست.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بي ) (- -)مقاولة اشغال مختلفة) عقاآ)

وشراء)االآا�شي)-)التجاآة.
ممر) ((5 (: عنوان املقر االجتماعي)
برشيد) ( االآ�شي) الطابق  (( تسي2) (5

6100))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن ج25ان):))300)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
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السيد محمد هشام ج25ان):))300 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد آشيد ج25ان):))300)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

)السيد حسن ج25ان):)300)بقيمة)
100)دآهم.

السيد محمد هشام ج25ان):)300 
بقيمة)100)دآهم.

بقيمة) (300 (: السيد آشيد ج25ان)
100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 9 السيد حسن ج25ان عنوافه(ا))
زفقة عباس السبتي املعاآيف البيضاء)

0100))البيضاء)املغرب.
ج25ان) هشام  محمد  السيد 
ج25انعين) فيال  ملزابيين  عنوافه(ا))

الشق)0100))البيضاء)النغرب.
عنوافه(ا)) ج25ان  آشيد  السيد 
تجزئة ج25ان) (9 الشقة) (7 اقامة آقم)

برشيد)6100))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 9 السيد حسن ج25ان عنوافه(ا))
زفقة عباس السبتي املعاآيف البيضاء)

0100))البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
8))غشت) بتاآيخ) ( االبتدائية ب25شيد)

019))تحت آقم) 88).

68I

FIDUCOGEM

MY3 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
آقم 5 عماآة )5 مكاتب اشرف شاآع 
 FES ،30000 ، محمد السادس فاس

MAROC
MY3 TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 86  

حي الجديد زواغة العليا فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 5(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MY3 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغي2.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)86  

(- فاس) العليا  زواغة  الجديد  حي 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد بابا يخلف):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

آقم) السيد بابا يخلف عنوافه(ا))

العرائش) الغربي  البشا  اجنان  (38

000)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

آقم) السيد بابا يخاف عنوافه(ا))

العرائش) الغربي  البشا  اجنان  (38

000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)903).

69I

تادلة لإلستشاآة

 STE ZITOUNI DE

COMMERCIALISATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

تادلة لإلستشاآة
حي ميموفة بلوك 1آقم 77الطابق 

)بني مالل ، 3000)، بني مالل 

املغرب

 STE ZITOUNI DE

COMMERCIALISATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

املسي2ة ) بلوك 6 آقم )3  - 3000) 

بني مالل  املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.8683

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

 (0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

 STE ZITOUNI DE حل) تقرآ 

شركة) (COMMERCIALISATION

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسي2ة)
))بلوك)6)آقم))3  - 3000))بني مالل))

املغرب فتيجة لعدم مزاولة أي نشاط)

يذكر.

و عين:

السيد(ة))كمال)))يوبي و عنوافه(ا)))
  71 آقم) (8 زفقة) الصومعة  بياض 

املغرب كمصفي) ( بني مالل) ((3000

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  ((0(0 أكتولر) (1( بتاآيخ)
 (3000 -  3( 6)آقم) ))بلوك) املسي2ة)

بني مالل))املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)7.

70I

CCJF

 NEW AGEباختصارNAD

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 NEW AGEبارتصاآNAD

DISTRIBUTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الداآ 

البيضاء، 6)، محج مرس سلطان، 

الطابق األول، آقم 03 - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78191

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NEW AGEبارتصاآNAD  :

. DISTRIBUTION

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومستحضرات) الغذائية  املواد  في 

التجميل.

الداآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محج مرس سلطان،) (،(6 البيضاء،)
الطابق األول،)آقم)03 - 0000))الداآ)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16062

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ( ( ( ( ابوالفضل) فاتن  السيدة 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ابوالفضل)) فاتن  السيدة 

طابق) (3 شقة) ( 5 عماآة) عنوافه(ا))

املحيط) فضاءات  (3 س) م  السفلي 

البيضاء) الداآ  ((0000 عزوز) اوالد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

ابوالفضل)) فاتن  السيدة 

طابق) (3 شقة) ( 5 عماآة) عنوافه(ا))

املحيط) فضاءات  (3 س) م  السفلي 

البيضاء) الداآ  ((0000 عزوز) اوالد 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)5 ))75.

71I

عبد العزيز ررشوف

 JAZOULA SUBSTANCS

MINERALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عبد العزيز ررشوف

ص ب : 86 ، آقم 168  شاآع 

الحسن الثاني امللعب البلدي 

تنجداد الرشيدية ، 600)5، تنجداد 

املغرب

 JAZOULA SUBSTANCS

MINERALES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

ايت عاصم فركلة العليا  - )00)5 

تنجداد املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.13181

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) (10 في) املؤآخ 

املصادقة على):

القادآ)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (600 صغي2ي)

(ة))) السيد) ( 600)حصة لفائدة) أصل)

عبد العزيز ررشوف بتاآيخ)10)شتن25)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

بتاآيخ) 1  ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)0)/85).

7(I

RIFDIA PROMEDIA

CHLATTE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA

دواآ ادودوحن بني شيكر ، 000)6، 

الناظوآ املغرب

CHLATTE AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العرا�شي آقم  33 - 000)6 

الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0885

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHLATTE AUTO

غرض الشركة بإيجاز):)بي  اجزاء)

و قط  غياآ السياآات

االشغال املختلفة

التصدير و االستي2اد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرا�شي آقم) 33 - 000)6)الناظوآ)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوسف) اوساآ  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: يوسف) اوساآ  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) يوسف  اوساآ  السيد 

بوعرك) (73 بلوك) مسعود  سكتوآ 

سلوان)))70)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) يوسف  اوساآ  السيد 

بوعرك) (73 بلوك) مسعود  سكتوآ 

سلوان)))70)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)87)3.

73I

comptafine

BREXIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

BREXIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شاآع 

موالي يوسف طابق3  الشقة  1 

الداآالبيضاء - 30)0) الداآالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75891

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BREXIT

اإلداآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتطوير.

56)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الشقة) 1  ( طابق3) يوسف  موالي 

30)0))الداآالبيضاء) الداآالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 MR NIMAGA السيدة)

MOHAMED :  1.000)حصة بقيمة)

100)دآهم للحصة).

 MR NIMAGA السيدة) (

 100 بقيمة) (MOHAMED : 1000

دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 MR NIMAGA السيد)

املغرب) عنوافه(ا)) (MOHAMED

30)0))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 MR NIMAGA السيد)

املغرب) عنوافه(ا)) (MOHAMED

30)0))الداآ البيضاء)املغرب

عنوافه(ا)) محمد  فسوان  السيد 

 16 الشقة) الزيراوي  شاآع  ((7(

30)0))الداآ البيضاء)املغرب



16063 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9837 7.

7 I

تادلة لإلستشاآة

SLIMMAN IGR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تادلة لإلستشاآة

حي ميموفة بلوك 1آقم 77الطابق 

)بني مالل ، 3000)، بني مالل 

املغرب

SLIMMAN IGR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرمز بلوك   آقم 7 محل 3  - 

3000) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10573

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SLIMMAN IGR

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة أو البناء)

محرك) بواسطة  ابباآ  حفر 

ميكافيكي

تاجر.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرمز بلوك) )آقم)7)محل)3  - 3000) 

بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سليم) إكران  ( السيد)
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سليم  إكران  ( السيد)
 (3000  7 آقم) تجزئة الرمز بلوك) )

بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) سليم  إكران  ( السيد)
 (3000  7 آقم) تجزئة الرمز بلوك) )

بني مالل املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))70.

75I

CCJF

BEST BISCUITS MAROC
إعالن متعدد القراآات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

BEST BISCUITS MAROC  »شركة  
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1)1، 
املنطقة الصناعية الساحل، حد 

السوالم   - - برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.5381

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)30)ماآس)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
مايلي:)الرف  من الرأسمال االجتماعي)
إلى)) دآهم  (( 06.000.000,00) من)
بإصــــداآ) دآهم  (( 76.000.000,00(
سهم من فئة ألف دآهم)) ((70.000(

)1.000,00))دآهم للسهم الواحد.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القافون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الرف  من الرأسمال االجتماعي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((3 بتاآيخ) ( االبتدائية ب25شيد)

0)0))تحت آقم)0)0)/61)1.

76I

عبد العزيز ررشوف

 JAZOULA SUBSTANCES

MINERALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

عبد العزيز ررشوف

ص ب : 86 ، آقم 168  شاآع 

الحسن الثاني امللعب البلدي 

تنجداد الرشيدية ، 600)5، تنجداد 

املغرب

 JAZOULA SUBSTANCES

MINERALES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

عاصم فركلة العليا  تنجداد )00)5 

تنجداد املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.13181

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 10)شتن25) املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

ررشوف عبد العزيز))كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 1  ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)0)/85).

77I

G.MAO.CCF

 STE NOUVELLE 

 ORIENTATION DE

DOMICILIATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE ( 

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE NOUVELLE ORIENTATION 

DE DOMICILIATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

العالي بن شقرون  إقامة مكاتب 

زينب الطابق   مكتب 6) فاس  

شاآع عبد العالي بن شقرون  إقامة 

مكاتب زينب الطابق   مكتب 6) 

فاس  30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 3 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 NOUVELLE ORIENTATION DE

. DOMICILIATION

توطين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(– مالية) الشركة-استشاآات 

استشاآات إداآية..

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

العالي بن شقرون))إقامة مكاتب زينب)

الطابق) )مكتب)6))فاس))شاآع عبد)

العالي بن شقرون))إقامة مكاتب زينب)

 30000 ( فاس) ((6 مكتب) الطابق) )

فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سعيدي) أمين  محمد  السيد 
حي)) (56 عماآة) (5 آقم) عنوافه(ا))

 30000 العليا فاس) ( )زواغة) النخيل)

فاس املغرب.

الرحمان السعيدي) ( ( السيد عبد)

 56 عماآة) ( النخيل) ( حي) عنوافه(ا))

الشقة))5)زواغة العليا فاس)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

سعيدي) أمين  محمد  السيد 
حي)) (56 عماآة) (5 آقم) عنوافه(ا))

 30000 العليا فاس) ( )زواغة) النخيل)

فاس املغرب

السيدة سعيدة))كمكاام عنوافه(ا))

دآب العروي آقم))الداآ)))حي))موالي)

عبد هللا فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/738).

78I

comptafine

NOTRE COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

NOTRE COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع  

الزآقطوني ) الطاب  الشقة 6  - 

30)0) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75895

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOTRE COM

مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشاآي.

6 )شاآع)) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   6 الشقة) الطاب   (( الزآقطوني)

30)0))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 NIMAGA MOHAMED السيد)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

 NIMAGA MOHAMED :(السيد(

1000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 NIMAGA MOHAMED السيد)

الداآ) ((0(30 املغرب) عنوافه(ا))

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 NIMAGA MOHAMED السيد)

الداآ) ((0(30 املغرب) عنوافه(ا))

البيضاء)املغرب

عنوافه(ا)) محمد  فسوان  السيد 

  16 الشقة) الزيراوي  شاآع  ((7(

30)0))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9839 7.

79I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MED NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

9  شاآع عمر بن الخطاب الطابق 3 

آقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

MED NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شاآع 

العراق، إقامة مروة 3، آقم 57، 

الطابق األآ�شي، ص-ب 55) - 

TANGER 90000 املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.51 73

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (13 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تركيب) و  صناعة  و  تصميم  (•

األثاث املنزلي،)األثاث املكتبي،)االثاث)

أشغال) وكذلك  غي2ه  و  املدآ�شي 

بكل) الحديدية  و  الخشبية  النجاآة 

القط  الحديدية) ( أفواعها و صناعة)

والبالستيكية التي تدرل في االفتاج و)

تساهم في ازدهاآه و فموه؛)

ما تبقى في املادة دون تغيي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) ))35).

80I

comptafine

BEEN TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

BEEN TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شاآع 

موالي يوسف   طابق 3 الشقة  1 

الداآ البيضاء 30)0) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75893

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEEN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRADE

مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشاآي.

56)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الشقة) 1  (3 طابق) ( ( موالي يوسف)

30)0))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 NIMAGA MOHAMED السيد)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

 NIMAGA MOHAMED :(السيد(

1000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 NIMAGA MOHAMED السيد)

الداآ) ((0(30 املغرب) عنوافه(ا))

البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 NIMAGA MOHAMED السيد)

الداآ) ((0(30 املغرب) عنوافه(ا))

البيضاء)املغرب

عنوافه(ا)) محمد  فسوان  السيد 

  16 الشقة) الزيراوي  شاآع  ((7(

30)0))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9838 7.

81I

محمد معطى هللا

DELSON MACHINERY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

محمد معطى هللا

 RUE(DE(FES(ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب

DELSON MACHINERY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RDC 223 وعنوان مقرها االجتماعي

 LOTISSEMENT AMAL TANGER

.- 90000 TANGER(MAROC

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10 5 3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 يوفيو) في) )) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 TRANSPORT DE

.MARCHANDISES

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) ((0 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)3369.

8(I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MED VITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

9  شاآع عمر بن الخطاب الطابق 3 

آقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

MED VITAL SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الشرف، 

زفقة ابن عطية، آقم 6، ص-ب 55) 

- 90000 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 8535

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)06)أبريل)0)0)

األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرآ 

للشركة م  مقتضيات القافون:))تقرآ)

تبني و اعتماد النظام األسا�شي املحين)

للشركة املؤآخ يوم)6)أبريل)0)0)))و)

املصادقة على جمي  مواده.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

ماي) بتاآيخ) 1) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)31511).

83I

ائتمافية زهي2

INFISSI CICU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

ائتمافية زهي2

زفقة ابن عائشة عماآة باآيس 

الطابق التالت مكتب آقم 11 كيليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

INFISSI CICU MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 0)) 

الطابق السفلي تجزئة املساآ طريق 

اسفي  - 0000  مراكش املغرب .

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.63899

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 شتن25) ((3 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
االشغال) و  البتاء) قي  مقاول 

املختلفة).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم))11680.

8 I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

SMARTRESTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
SMARTRESTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
صوفيا باملوآي بلوك F آقم 106 

شاآع عبدالكريم الخطابي - 0000  
مراكش املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.79987
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تقرآ حل) 08)شتن25) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  SMARTRESTO الوحيد) الشريك 
دآهم) (10.000 آأسمالها) مبلغ 
إقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 106 آقم) (F بلوك) باملوآي  صوفيا 
  0000 (- شاآع عبدالكريم الخطابي)
قراآ) (: ل) فتيجة  املغرب  مراكش 

الشريك الوحيد.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 106 آقم) (F بلوك) باملوآي  صوفيا 
  0000 (- شاآع عبدالكريم الخطابي)

مراكش املغرب.)
و عين:

و) لي25ان  ( ( ( إدواآد) السيد(ة))
ليفاك) تجزئة  (3 آقم) عنوافه(ا))
املغرب) الجديدة  (( 000 الجديدة)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)))1168.

85I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

DAR AL IMANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

9  شاآع عمر بن الخطاب الطابق 3 
آقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

DAR AL IMANE SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )، زفقة 
ابن عطية، الشرف، ص-ب 55) - 

90000 طنجة املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.((893
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 0)أبريل)0)0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرآ 
للشركة م  مقتضيات القافون:))تقرآ)
تبني و اعتماد النظام األسا�شي املحين)
للشركة املؤآخ يوم) 0)أبريل)0)0)))و)

املصادقة على جمي  مواده.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
ماي) بتاآيخ) 1) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)31510).

86I
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LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

IMADOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

9  شاآع عمر بن الخطاب الطابق 3 

آقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

IMADOR SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 

العراق، إقامة مروة 1 آقم 5، 

الطابق األآ�شي، ص-ب 55) - 

90000 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(0989

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)07)أبريل)0)0)

األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرآ 

للشركة م  مقتضيات القافون:)تقرآ)

تبني و اعتماد النظام األسا�شي املحين)

للشركة املؤآخ يوم)07)أبريل)0)0)))و)

املصادقة على جمي  مواده.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

ماي) بتاآيخ) 1) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم))3151).

87I

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا موثقة

» مارليكس إيمو »
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا 

موثقة

6)، زاوية شاآع فيكتوآ هيكو و زفقة 

القسطنطينية، الطابق االول ، 0)، 

الداآ البيضاء املغرب

» ماآليكس إيمو » شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57، شاآع 

جينين، تجزئة آتق، حي القدس - 

0610) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

  7793

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ماآليكس إيمو)».

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

عنوان املقر االجتماعي):)57،)شاآع)

(- القدس) حي  آتق،) تجزئة  جينين،)

0610))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) احمدي  هدى  السيدة 
(،06 الطابق) زفقة ميشال اوفج،) (،15

الداآ) ((0( 0 حي آاسين) (،06 شقة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) احمدي  هدى  السيدة 
(،6 الطابق) اوفج،) ميشال  زفقة  (،15

البيضاء) الداآ  ((0( 0  06 شقة)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)019))تحت آقم)719516.

88I

fiduas

COTE MER IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduas

 bd(gran(ceinture(hay 5 

 mohammadi ، 20570،

casablanca(maroc

COTE MER IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

بريما مركز قم 105  الطابق الثالث 

آقم الشقة 16 زاوية 11 يناير 

ومصطفى املعاني ، الداآ البيضاء - 

0330) ، الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77931

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 COTE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MER IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز):)

املسؤولية) محدودة  شركة 

آأسمالها)100.000,00)دآهم

املقر االجتماعي:)اقامة بريما مركز)

الطابق الثالث آقم الشقة) ( (105 قم)

16)زاوية)11)يناير ومصطفى املعاني)،)

الداآ البيضاء

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق الثالث) ( (105 بريما مركز قم)
يناير) (11 زاوية) (16 الشقة) آقم 

(- الداآ البيضاء) (، ومصطفى املعاني)

0330))،)الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد رالد ياسين):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: مصطفى) سالم  ( السيد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ياسين  رالد  السيد 

سب ) عين  (7 آقم) كميليا  تجزئة 

الداآ البيضاء) ((0(50 الداآالبيضاء)

املغرب.

السيد))سالم مصطفى عنوافه(ا))
)3)س) )1)آقم) تجزئة الحديقة زفقة)

م الداآالبيضاء))0 0))الداآالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

رالد)) السيد  ياسين  ( ( السيد)

عين) (7 اتجزئة كميليا آقم) عنوافه(ا))

الداآ) ((0(50 الداآالبيضاء) سب  

البيضاء)املغرب

السيد))سالم مصطفى عنوافه(ا))
 3( آقم) (1( زفقة) الحديقة  تجزئة 

الداآ) ((0 0( الداآالبيضاء) م  س 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751957.

89I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MED CULTURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

9  شاآع عمر بن الخطاب الطابق 3 
آقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

MED CULTURE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 6، زفقة 

ابن عطية، الشرف، ص-ب 55) - 

90000 طنجة املغرب.
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»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.5(151

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)06)أبريل)0)0)

األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرآ 

للشركة م  مقتضيات القافون:)تقرآ)

تبني و اعتماد النظام األسا�شي املحين)

للشركة املؤآخ يوم)06)أبريل)0)0)))و)

املصادقة على جمي  مواده.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

ماي) بتاآيخ) 1) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)31509).

90I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

MED NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

9  شاآع عمر بن الخطاب الطابق 3 

آقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

MED NEGOCE SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 

العراق، إقامة مروة 3، آقم 57، 

الطابق األآ�شي، ص-ب 55) - 

90000 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.51 73

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)أبريل)0)0)

األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرآ 

للشركة م  مقتضيات القافون:)تقرآ)

تبني و اعتماد النظام األسا�شي املحين)

للشركة املؤآخ يوم)08)أبريل)0)0)))و)

املصادقة على جمي  مواده.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

ماي) بتاآيخ) 1) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)31513).

91I

FIDUSAL

 AUTO-ECOLE AL MANDAR

AL JAMILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSAL

93 1وشاآع طاآق بن زياد حي 

املغرب العربي تماآة ، 030)1، تماآة 

املغرب

 AUTO-ECOLE AL MANDAR

AL JAMILE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املنظر الجميل عماآة 1 مجموعة ) 

الشقة    - 000)1 الصخي2ات تماآة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131007

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

AUTO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE AL MANDAR AL JAMILE

سياآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التعليم.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ( مجموعة) (1 املنظر الجميل عماآة)

الشقة)   - 000)1)الصخي2ات تماآة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( فاطنة) شبيل  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: السعدية) السيدة شبيل 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد شبيل يوسف):))50))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) فاطنة  شبيل  السيدة 

جنان) (D قطاع) الشقة) ) (10 عماآة)

املنصوآ))0 000)1)تامسنة املغرب.

السيدة شبيل السعدية عنوافه(ا))

تجزئة الخيام)))عماآة)5)1)الشقة)) 

000)1)تماآة املغرب.

عنوافه(ا)) يوسف  شبيل  السيد 

 915 آقم) الجنولية  بناصر  دواآ 

000)1)تماآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيدة شبيل فاطنة)

جنان) (D قطاع) الشقة) ) (10 عماآة)

املنصوآ))0 000)1)تامسنة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

0)0))تحت آقم)37)1.

9(I

FIDUSAL

PROAXIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

FIDUSAL

93 1وشاآع طاآق بن زياد حي 

املغرب العربي تماآة ، 030)1، تماآة 

املغرب

PROAXIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 6 

تجزئة سومية شاآع املهدي بن بركة  

- 11000 الرلاط املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10(( 1

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((019 فوف25) ((5 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بي  املنتجات الفالحية واالستشاآة)
في امليدن الفالحي..

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (08 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)388 .
93I

ائتمافية زهي2

INFISSI CICU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمافية زهي2
زفقة ابن عائشة عماآة باآيس 

الطابق التالت مكتب آقم 11 كيليز 
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
INFISSI CICU MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 616 
الطابق السفلي مساآ باملجاد طريف 

أسفي - 0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.63899

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)3))شتن25)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مساآ) السفلي  الطابق  (616 »آقم)
  0000 (- أسفي) طريف  باملجاد 
 ((0 »آقم) إلى) املغرب«) مراكش 
الطابق السفلي تجزئة املساآ طريف)

أسفي)-)0000 )مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم))11680.
9 I

CABINET LAAFOU CONSEIL

EXPERT LUBRIFIANTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الكولين ) آقم 5 عماآة 

ماتينيون الطابق ) آقم 7 سيدي 
معروف الداآ البيضاء ، 0150)، 

الداآ البيضاء املغرب
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EXPERT LUBRIFIANTS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6 , شاآع 
زآقطوني الطابق الثاني شقة آقم 
06 - 0000) الداآ البيضاء املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

. (8637
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تقرآ حل) 08)شتن25) املؤآخ في)
EXPERT LUBRIFIANTS)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 , 6 دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
شاآع زآقطوني الطابق الثاني شقة)
البيضاء) الداآ  ((0000  -  06 آقم)
حسابات) فحص  ل-) فتيجة  املغرب 

التصفية واعتمادها.
-)االعت2اف بإغالق التصفية.

ذمة املصفي و إعفائه من) إبراء) (-
مهامه..

و عين:
و) العاصمي  ( علي) السيد(ة))
آقم) فلوآيدا  تجزئة  ( عنوافه(ا))
الداآ) ((05(0 ( سيدي معروف) ((61
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاآيخ)08)شتن25)0)0))وفي)6 ,)شاآع)
زآقطوني الطابق الثاني شقة آقم)06 

- 0000))الداآ البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))68)75.
95I

ائتمافية زهي2

INFISSI CICU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

ائتمافية زهي2
زفقة ابن عائشة عماآة باآيس 

الطابق التالت مكتب آقم 11 كيليز 
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
INFISSI CICU MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 0)) 
الطابق السفلي تجزئة املساآ طريف 

أسفي - 0000  مراكش املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.63899

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 شتن25) ((3 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»800.000)دآهم«)أي من)»100.000 
عن) دآهم«) (900.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم))11680.
96I

ر25ة))الشرق

GOLDICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
ر25ة  الشرق

9  شاآع البكاي لهبيل اقامة آياض 
املدينة شقة آقم 3 بركان 9  شاآع 
البكاي لهبيل اقامة آياض املدينة 
شقة آقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
GOLDICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 
الي2موك تجزئة الحباني حي االمل 
كراج واجهة 1 آقم 3  بركان - 

63300 بركان املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.5377

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (GOLDICE
 100.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
حي) الحباني  تجزئة  الي2موك  شاآع 
بركان) ( 3 آقم) (1 االمل كراج واجهة)
بركان املغرب فتيجة لعدم) (63300  -
الشركات) م   اتفاق  الى  التوصل 

االجنبية من اجل تمثيلها في املغرب.

و عين:

السيد(ة))حميد))صالح و عنوافه(ا))

حي) الحباني  تجزئة  الي2موك  شاآع 

بركان) (63300 بركان) ( 3 آقم) االمل 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((0(0 أكتولر) (1( بتاآيخ)

االمل) حي  الحباني  تجزئة  الي2موك 

(- بركان) ( 3 آقم) (1 واجهة) كراج 

63300)بركان املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)39 .

97I

gest(consultants

HOT YOGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

gest(consultants

15 زفقة القا�شي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 0100)، الداآ 

البيضاء املغرب

HOT YOGA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 زفقة 

الفوفتين  - 0)01) الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.76 6 

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)8))أكتولر)0)0))تقرآ حل)

 HOT(شركة ذات املسؤولية املحدودة

YOGA))مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم)

زفقة) (19 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

البيضاء) الداآ  ((01(0 (- ( الفوفتين)

املغرب فتيجة ل):)ازمة اقتصادية.

زفقة) (19 و حدد مقر التصفية ب)

البيضاء) الداآ  ((01(0 (- ( الفوفتين)

املغرب.)

و عين:

السيد(ة))فبيل))صقلي و عنوافه(ا))

10)شاآع عين تاوجطات طابق)5)شقة)

البيضاء) الداآ  ((0130 بوآكون) (9

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)19)زفقة)

الفوفتين)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)1 3)75.

98I

gest(consultants

RESIDENCE NAYLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

gest(consultants

15 زفقة القا�شي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 0100)، الداآ 

البيضاء املغرب

RESIDENCE NAYLA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3)) شاآع 

الزآقطوني - 0100) الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6 69

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 RESIDENCE ذات الشريك الوحيد)

 10.000 آأسمالها) مبلغ  ( (NAYLA

 ((3 دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

الداآ) ((0100 (- الزآقطوني) شاآع 

ازمة) (: ل) فتيجة  املغرب  البيضاء)

اقتصادية).
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و حدد مقر التصفية ب)3)))شاآع)

الداآ البيضاء) ((0100 (- الزآقطوني)

املغرب.)

و عين:

السيد(ة))لطيفة))مكواآ و عنوافه(ا))

ماسينيون) لويس  حدائق  تجزئة 

الداآ) ((718( بوسكوآة) (11 آقم) ((

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 ((3 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شاآع الزآقطوني

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)3 3)75.

99I

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا موثقة

» مارليكس إيمو »
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا 

موثقة

6)، زاوية شاآع فيكتوآ هيكو و زفقة 

القسطنطينية، الطابق االول ، 0)، 

الداآ البيضاء املغرب

» ماآليكس إيمو »  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57، شاآع 

جينين، تجزئة آتق، حي القدس - 

0600) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.  7793

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 08)شتن25) املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

لهواوي عبد الفتاح كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)79)6 7.

100I

امغاآ عبد الغافوآ

AUTO SERVICE MARTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

امغاآ عبد الغافوآ

شاآع الجيش امللكي اقامة النوآ آقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

AUTO SERVICE MARTIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 

موالي الحسن تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.3013

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) في) 1) املؤآخ 

 AUTO SERVICE MARTIL حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) دآهم  ( 00.000 آأسمالها)

موالي) شاآع  اإلجتماعي  مقرها 

تطوان) (93000 (- تطوان) الحسن 

املغرب فتيجة اللخساآة.

و عين:

احناش) ( ( السيد(ة))عبد اللطيف)

شاآع) السفياني  تجزئة  عنوافه(ا)) و 

صوماتا آقم)18)مرتيل)93150)مرتيل)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((0(0 أكتولر) بتاآيخ) 1)

 93000 (- تطوان) الحسن  موالي 

تطوان املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)0))أكتولر)

0)0))تحت آقم) 79 .

101I

STE  FIDU  WHITE

RIMA CONSERVES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

RIMA CONSERVES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 كم 

الطريق الجديد الناضوآ - 65800 

تاوآيرت املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.11(5

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 غشت) (10 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) ( .900.000«

 5.000.000« إلى) دآهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوآيرت))بتاآيخ)18)غشت)

0)0))تحت آقم)0)0)/3)).

10(I

امغاآ عبد الغافوآ

 MONAJAT D›IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغاآ عبد الغافوآ

شاآع الجيش امللكي اقامة النوآ آقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

 MONAJAT D›IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 

البلدية آقم  )1 الفنيدق - 13000 

الفنيدق املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(0(53

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (13 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 MONAJAT الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (D’IMPORT EXPORT
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي سوق البلدية آقم)

الفنيدق) (13000 (- الفنيدق) (1( 

املغرب فتيجة ل):)الخساآة.
سوق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 13000 (- الفنيدق) البلدية آقم) )1)

الفنيدق املغرب.)

و عين:

و) اغبال  ( محمد) السيد(ة))

ب) زفقة  الحاجب  شاآع  عنوافه(ا))
 93000 تطوان) (1(5 آقم) (( املحنش)

تطوان املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)شاآع الجيش امللكي اقامة النوآ آقم)

01)الطابق)01)تطوان

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)0))أكتولر)

0)0))تحت آقم)795 .

103I

zagora(consulting(sarl

SABBOUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

7900 ، زاكوآة املغرب

SABBOUTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

تمساهلت تزاآين - 7900  زاكوآة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABBOUTE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغي2.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زاكوآة) ( 7900 (- تزاآين) تمساهلت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحسن) السيد سبوط 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) لحسن  سبوط  السيد 
دواآ تمساهلت تزاآين)7900 )زاكوآة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) لحسن  سبوط  السيد 
دواآ تمساهلت تزاآين)7900 )زاكوآة)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكوآة))بتاآيخ)8))أكتولر)

0)0))تحت آقم) 35.

10 I

AZ CONSULATNTS

FARASHA SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FARASHA SYSTEMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36، زفقة 

أم الرليعة؛ شقة آقم ) أكدال - 

10090 الرلاط املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1169(3

العام) الجم   بمقت�شى 

يوليوز) (16 في) املؤآخ  اإلستثنائي 

الشركة) آأسمال  آف   تم  ((0(0

دآهم«) ((00.000,00« قدآه) بمبلغ 

إلى) دآهم«) (300.000,00« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) (500.000,00«

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

.D108019(0)0))تحت آقم

105I

Transatlantic(CPA(Group

OK DIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Transatlantic(CPA(Group

 Bd(Abdelmoumen, 5(

 Residence(Al(Manar, ، 30442،

Casablanca(Maroc

OK DIS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقتوني ، الطابق التاس  ، شقة 

6) .  - 0000)  الداآ البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 780(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DIS

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الغذائية  املنتجات  ولي   وشراء)

منتجات النظافة الصحية.

59)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

شقة) (، التاس ) الطابق  (، الزآقتوني)

6) .  - 0000)))الداآ البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الكوزي) ادآيس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكوزي عنوافه(ا)) ادآيس  السيد 

تجزئة املصلى صهريج كناوة) (15 آقم)

0)301)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكوزي عنوافه(ا)) ادآيس  السيد 

تجزئة املصلى صهريج كناوة) (15 آقم)

0)301)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)53)6).
106I

SENS TRANS SARL AU

SENS TRANS SARL AU
إعالن متعدد القراآات

SENS TRANS SARL AU
حي بوحوت زفقة 31 آقم 10 ، 

90000، طنجة املغرب
SENS TRANS SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
بوحوت زفقة 31 آقم 10 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
. 5753

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في))))أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القافون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القافون  صياغة  إعادة 

للشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم))3)35).
107I

KBH CONSULTING

CENTRE GRANDIR
إعالن متعدد القراآات

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
CENTRE GRANDIR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
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 A وعنوان مقرها االجتماعي: عماآة
الطابق األول, ممكتب آقم 1, تجزئة 

م25وكة, املجم  السكني م25وكة 
III, شاآع محمد 6  - 30000 فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.57315

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)06)يناير)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على عقد بي  كل الحصص)
التي تملكها السيدة ليال كاميليا لفي)

لفائدة السيدة جينفياف لولاج
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القافوني للشركة من)
إلى) املحدودة  الشؤولية  دات  شركة 
شركة دات الشؤولية املحدودة دات)

الشريك الواحد
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيدة ليال كاميليا لفي من)
السيدة) تأكيد  و  كمسي2ة,) منصبها 
جينفياف لولاج في منصبها كمسي2ة)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأسمال مال الشركة
على) ينص  الذي  آقم) 1:) بند 

مايلي:)تسيي2 الشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوفيو) (17 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)1337/0.
108I

gest(consultants

FORTUNE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

gest(consultants
15 زفقة القا�شي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 0100)، الداآ 
البيضاء املغرب

FORTUNE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 18 

طريق 109 آقم 100 الحي الصناعي 

بوسكوآة - )718) الداآ البيضاء  

املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.76 71

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم آف ) ((0(0 أكتولر) (1( املؤآخ في)
آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)»1.000 

إلى) دآهم«) (10.000« أي من) دآهم«)

:))تقديم) »11.000)دآهم«)عن طريق)

حصص فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)) 3)75.

109I

la(voie(du(metale

la voie du metal
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

la(voie(du(metale

 hay(takadom 2 bloc(N 15 oujda

، 60000، oujda(maroc

la(voie(du(metal شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 hay(el وعنوان مقرها اإلجتماعي

 hassane(hay(el(mouhammeddi

 rue 5 N 4  oujda 60000 oujda

.maroc

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.31  5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))0)شتن25)0)0))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 hay( el( hassane( hay( el« من)

 mouhammeddi(rue(5(N(4((oujda

 hay« إلى) (»60000( oujda( maroc

 takadoum(2(bloc(j(N(15(-(60000

.»oujda((maroc

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (17 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1995.

110I

la(voie(du(metale

la voie du metale
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

la(voie(du(metale

 hay(takadom 2 bloc(N 15 oujda

، 60000، oujda(maroc

la(voie(du(metale شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 hay وعنوان مقرها اإلجتماعي

 takadoum 2 bloc(j(N 15 hay

 takadoum 2 bloc(j(N 15 60000

.oujda(maroc

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.31  5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 يوليوز) (17 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»500.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (600.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

غشت) (07 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1696.

111I

AL AGADIR

 STE TRAVAUX

 INDUSTRIELS ET SERVICES

DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard(ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 80000، أكادير

 STE TRAVAUX INDUSTRIELS ET

SERVICES DU SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ دآايد 

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها بيوكرا  

- 00)87 بيوكرا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : --

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRAVAUX INDUSTRIELS ET

.SERVICES DU SUD

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال العامة والبناء).

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ دآايد)

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها بيوكرا))

- 00)87)بيوكرا))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: ( السيد محمد ازيكي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (50 ( (: السيد سعيد ازيكي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( ازيكي) محمد  السيد 

أكادير)80000)أكادير املغرب.

عنوافه(ا)) ازيكي  سعيد  السيد 

أكادير)80000)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ازيكي  محمد  السيد 

أكادير)80000)أكادير املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية بافزكان)

0)0))تحت آقم)1501).

11(I

االستاد محمد لطفي

»INTER-FRO«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي
36 شاآع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
000) الطابق الراب  فاس ، 30000، 

فاس املغرب
»INTER-FRO« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 
محمد السالوي فاس فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
6 571

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»INTER-FRO«
-التخزين) (: غرض الشركة بإيجاز)

-الت25يد.
-مخ5زة-مطعم.

التصدير- و  -االستي2اد  -النقل)
التجاآة..

عنوان املقر االجتماعي):)  )شاآع)
 30000 محمد السالوي فاس فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

شريفي) علوي  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

شريفي) علوي  محمد  السيد 

عنوافه(ا))فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

شريفي) علوي  محمد  السيد 

عنوافه(ا))فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)) 9).

113I

MHAMMED

 SOCIETE AL KAWTAR DE 
P.I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

MHAMMED

 LOT(RIZANA(N 6 RES

 LAHRACH(APPT(N 1 ، 50500،

MEKNES MAROC

  SOCIETE AL KAWTAR DE P.I 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 MEKNES وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N° 17 LOT(TADAMOUNE 2      -

.50000 MEKNES(MAROC
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.35653

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) ((.100.000«

 (.900.000« إلى) دآهم«) (800.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

آقم) تحت  ((0(0 فوف25) (03

. 0 111(0010180

11 I

palais(des(services(comptables(te(fiscals

PROMO MOLISI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 palais(des(services(comptables

te(fiscals

حي أمل1, عماآة ب, آقم)9, شقة8, 

تيط مليل, الداآ البيضاء ، 6000)، 

الداآ البيضاء ااملغرب

PROMO MOLISI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أمل1, 

عماآة ب, آقم)9, شقة8, تيط 

مليل, الداآ البيضاء - 6000) 

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76 75

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO MOLISI

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شقة8,  آقم)9,) ب,) عماآة  أمل1,)

 (6000 (- الداآ البيضاء) تيط مليل,)

.CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: حمزة) بوشعيب  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد))مو�شى حمزة):))500)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوشعيب حمزة عنوافه(ا))
  SALAMA 1 RUE  ( NO 7 

6000))الداآ البيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) حمزة  مو�شى  ( السيد)
 SALAMA 1 RUE  ( NR 7( (6000

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) حمزة  وشعيب  السيد 
 SALAMA 1 RUE  ( NO 7 

6000))الداآ البيضاء)املغرب
عنوافه(ا)) حمزة  مو�شى  ( السيد)
 SALAMA 1 RUE  ( NR 7( (6000

الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))75069.

115I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

STE MADEKEN-METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زفقة 01 آقم )0 حي النجاح 

رنيفرة، 000 5، رنيفرة املغرب
STE MADEKEN-METAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

التالت آقم 15 بلوك 10 حي املصلى 
- 000 5 رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
3539

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MADEKEN-METAL

غرض الشركة بإيجاز):)التنقيب و)

البحت عن املعادن.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

10)حي املصلى) بلوك) (15 التالت آقم)

- 000 5)رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد مدحي):))00))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: كنصري) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد جمال بوستى):))00))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: االجهادي) هالل  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد العربي بوستى):))00))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد مدحي عنوافه(ا))09 
زفقة بن عقى)000 5)رنيفرة املغرب.

السيد السعيد كنصري عنوافه(ا))
شقة) زفقة موالي يوسف عماآة) ))

09 000 5)رنيفرة املغرب.

عنوافه(ا)) بوستى  جمال  السيد 

اجلموس)000 5)رنيفرة املغرب.

السيد هالل االجهادي عنوافه(ا))
 5 000 حي الفتح) (06 آقم) (10 زفقة)

رنيفرة املغرب.

عنوافه(ا)) بوستى  العربي  السيد 
 50000 حي االفاآة) آقم) 3) (05 زفقة)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد احمد مدحي عنوافه(ا))09 
زفقة بن عقى)000 5)رنيفرة املغرب

السيد السعيد كنصري عنوافه(ا))
شقة) زفقة موالي يوسف عماآة) ))

09 000 5)رنيفرة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

0)0))تحت آقم)887.
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Audimi

MY FOURNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca(maroc

MY FOURNI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آحال 
املسكيني، برج الياقوت، العماآة ب 
،الطابق )، مكتب آقم -  البيضاء - 

0000) الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 76939

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOURNI
غرض الشركة بإيجاز):)-)شراء)ولي )
االستهالكية) واملواد  املكتبية  اللوازم 

للمعلوميات)؛
-)دآاسة وتصميم املواق .

-صيافة الحاسوب)؛
-)تركيب شبكة الحاسوب.

-التجاآة اإللكت2وفية؛

-)تسويق أي فوع من املنتجات أو)
أو) الخدمات املرتبطة بشكل مباشر 

غي2 مباشر بنشاط الشركة)؛
املعامالت) عامة جمي   ولصفة  (-
املنقولة أو العقاآية أو الصناعية أو)
تتعلق) التي قد  ؛) املالية) أو  التجاآية 
بهذا) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
الغرض أو التي قد تسهل تحقيقه أو)

تطويره..
آحال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العماآة ب) برج الياقوت،) املسكيني،)
،الطابق))،)مكتب آقم)- )البيضاء)-)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد بدآ الدين لخمي2ي):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
لخمي2ي) الدين  بدآ  السيد 
آقم) (0( زفقة) ( دآب الكبي2) عنوافه(ا))
الداآ) ((0000 البيضاء) الداآ  ( 3

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
لخمي2ي) الدين  بدآ  السيد 
آقم) (0( زفقة) ( دآب الكبي2) عنوافه(ا))
الداآ) ((0000 البيضاء) الداآ  ( 3

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OUHMOUCHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

OUHMOUCHI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الساحل (دواآ العسكر) القليعة 

افزكان ايت ملول - 86603 افزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1559

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUHMOUCHI

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالشغال املختلفة بما فيها البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القليعة) العسكر)) (دواآ  الساحل)

افزكان) (86603 (- ملول) ايت  افزكان 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: حدو) حموايت  ( السيد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: حدو) ايت  السالم  عبد  السيد 

00 )حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حموايت حدو عنوافه(ا)) ( السيد)

الرلاط ايت احمد قلعة امكوفة تنغي2)

5800 )تنغي2 املغرب.

حدو) ايت  السالم  عبد  السيد 

ايت) القليعة  موآيس  حي  عنوافه(ا))

ملول)86356))ايت ملول املغرب.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16074

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

)حموايت حدو عنوافه(ا)) ( السيد)
الرلاط ايت احمد قلعة امكوفة تنغي2)

5800 )تنغي2 املغرب
حدو) ايت  السالم  عبد  السيد 
ايت) القليعة  موآيس  حي  عنوافه(ا))

ملول)86356)ايت ملول املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية بافزكان)

0)0))تحت آقم)1890.
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BSALEK AUTO

BSALEK AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
صندوق ال25يد  6) ، 70000، 

العيون املغرب
BSALEK AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسي2ة 
) شاآع حسن بن جلون آقم    - 

73000 الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
16587

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BSALEK AUTO
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ولي  قط  غياآ السياآات بالتفصيل)
والجملة) التجزئة  تجاآة  ولالجملة.)
أعمال) آائد  السياآات.) ملعدات 

األعمال) وتركيب  وإفجاز  إعداد  في 
(/ استي2اد) للسياآات.) الكهرلائية 
اإلصالح) تصدير وتوزي  قط  الغياآ.)
امليكافيكي)،)كهرلاء)السياآات)،)أعمال)
الدهان والصفائح املعدفية)،)الهوائية)
املوازفة) (، املوازاة) (، اإلطاآات) (بي  
املركبات.) وإصالح  صيافة  إلخ).) (،
ومستلزمات) البطاآيات  ولي   غسيل 
جمي ) (، العامة) التجاآة  السياآات.)
األعمال املتنوعة)،)اإلنشاءات العامة)
،)بي  مواد البناء)،)الهندسة املدفية)،)
التزجيج) (، الطالء) (، الصرف الصحي)
(، األجهزة) (، الصيدلية) (، السباكة) (،
(، ،)فجاآة املعادن واألملنيوم) الخشب)
التنقيب)،)التجهيزات)،)معدات فقاط)
املياه وابباآ)،)املعدات الهيدآوليكية)
والحراسة) التنظيف  (، البستنة) (،
وامليكافيكية) التقنية  املعدات  (،
ومعدات الت25يد والتكييف)،)املعدات)
األدوات) (، واألتمتة) الكهرلائية 
والنجاآة) والكهرلائية  امليكافيكية 
واستي2اد) ولي   شراء) والسباكة.)
وتصدير املستلزمات العامة واملعدات)
تركيب) أعمال  والزآاعية  الصناعية 
بي ) (، والتطويرية) التقنية  املعدات 
(، عام) بشكل  الغذائية  املنتجات 
واملوا�شي)،)واإلكسسواآات)،)ومعدات)
(، واملفروشات) (، والصعود) املطبخ 
(، الرياضية) واألدوات  األعالم  ولي  
املكتبية) واملعدات  (، األثاث) ولوازم 
ردمة) (، املعلومات) تكنولوجيا  (،
املكتبية) األتمتة  وصيافة  وإصالح 
وتركيب) (، الكمبيوتر) أجهزة  وآالت 
شبكات املعايي2)،)ولي  وشراء)املعدات)
(، واملستعملة) الجديدة  الداآجة 
والوقود.) (، ومعدات الصيد البحري)
بي  وزآاعة الزعافف) (، إزالة الرمال)
مكافحة الصحراء)،)النقل)،)بي  املياه)
بي ) (، الخياطة وال25اعة) (، في الخزان)
الصحف والكتب)،)املعدات التقنية)،)
بي  الغاليات)،)استي2اد وتصدير)،)بي )
والخردة.) املستعملة  األشياء) وشراء)
شراء)ولي  وتوزي  واستي2اد وتصدير)
من) ومستلزماتها  املواد  أفواع  جمي  
ومستلزمات) ومواد  وسياآات  كهرلاء)
دآاسة) غياآ.) وقط   واكسسواآات 

وتحديث) وتكامل  وتجديد  ولناء)

وصيافة وتجمي  وآش عمل وإصالح)

وصيافة كهرلائية وإلكت2وفية لآلالت)

من) تعاقد  امليكافيكية.) واملعدات 

جمي ) وتركيب  صيافة  على  الباطن 

(، ميكافيكا) (، كهرلاء) التخصصات:)

أتمتة)،)ميكافيكا موائ .)ِحَرف متنوعة)

ووظائف) الكهرلائية  الصيافة  في 

املختلفة.) والكهرلاء) اإللكت2وفيات 

الباطن) من  التعاقد  أو  التمثيل 

املباشر أو غي2 املباشر لجمي  العناصر)

الالزمة) الخام  املواد  أو  املنتجات  أو 

لتحقيق غرض الشركة بشكل مباشر)

استي2اد) أو غي2 مباشر.أعمال البناء.)

/)تصدير)،)تجاآة)،)تقديم ردمات)،)

أعمال متنوعة.)وبشكل عام)،)جمي )

مباشر) بشكل  املرتبطة  العمليات 

فمو) لتعزيز  بنشاطها  مباشر  غي2  أو 

الشركة وتطوآها..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

))شاآع حسن بن جلون آقم) املسي2ة)

   - 73000)الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد إبراهيم))بنسالك):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد إبراهيم))بنسالك عنوافه(ا))

بحي املسي2ة)))شاآع الحسن بن جلون)

آقم)7 1  73000)الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد إبراهيم))بنسالك عنوافه(ا))

بحي املسي2ة)))شاآع الحسن بن جلون)

آقم)7 1  73000)الدارلة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فوف25)0)0))تحت آقم)0)0)/996.
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شركة ألتي2فيد ش.م.م

STE DRI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زفقة 01 آقم )0 حي النجاح 

رنيفرة، 000 5، رنيفرة املغرب

STE DRI FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق فيال 08 فاآة - 000 5 

رنبفرة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3179

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 فوف25) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

عصام دآي�شي) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

أكتولر) (16 بتاآيخ) دآي�شي  سفيان 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (0( بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

0)0))تحت آقم)886.

1(0I

FICOGE AG

ADINAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICOGE AG

آقم ))عماآة افران3شاآع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

ADINAR TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم8عماآة 

6 اقامة السعادة3 الحى املحمدى - 

80000 اكادير املغرب.

حل شركة
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3 979

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( (ADINAR TRANS

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

اقامة) (6 آقم8عماآة) اإلجتماعي 

 80000 (- املحمدى) الحى  السعادة3)

الشركة) (: ل) فتيجة  املغرب  اكادير 

بدون نشاط تجاآى.

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الحى) اقامة السعادة3) (6 آقم8عماآة)

املحمدى)-)8000)اكادير املغرب.)

و عين:

ايت الحاج و) ( عبد اله) السيد(ة))

 80000 دواآ دوتيلت تهلة) عنوافه(ا))

تفراوت املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم))9696.

1(1I

STE ZIZ COMPTA

STE NOUJOME LKHIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE NOUJOME LKHIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 11 

آقم )3 حي املسي2ة بودفيب - 150)5 

بودفيب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 ((7

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUJOME LKHIR SARL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

استثماآ فالحي

الوساطة.
 11 زفقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
آقم))3)حي املسي2ة بودفيب)-)150)5 

بودفيب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف اكني2):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: اكني2) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد اكني2):))00 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اكني2  مصطفى  السيد 
)3)حي املسي2ة بودفيب) 11)آقم) زفقة)

150)5)بودفيب املغرب.
السيد محمد اكني2 عنوافه(ا))زفقة)

9)حي املسي2ة بودفيب)150)5)بودفيب)

املغرب.

عنوافه(ا)) اكني2  يوسف  السيد 
)3)حي املسي2ة بودفيب) 11)آقم) زفقة)

150)5)بودفيب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) اكني2  مصطفى  السيد 
)3)حي املسي2ة بودفيب) 11)آقم) زفقة)

150)5)بودفيب املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)968.

1((I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

ZAAIM BUILDING SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ZAAIM BUILDING SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املساآ 1356الطابق التاني الرقم   

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107813

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAAIM BUILDING SARL.AU

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

شراء) و  البناء/بي   مواد  البناء/كراء)

مواد البناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1356الطابق التاني الرقم)   املساآ)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ملهليب عبد الغني):))5.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

)السيد ملهليب عبد الغني):)5000 

بقيمة)500.000)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ملهليب عبد الغني عنوافه(ا))

تجزئة الياسمين)))الرقم)95)االزدهاآ))

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ملهليب عبد الغني عنوافه(ا))

تجزئة الياسمين)))الرقم)95)االزدهاآ)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116838.

1(3I

FICOGE AG

RAFIQBETITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICOGE AG

آقم ))عماآة افران3شاآع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

RAFIQBETITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم11 

عماآة اسوليل شاآع الحسن التانى - 

80000 اكادير املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.375(9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( (RAFIQBETITE

100.000)دآهم.
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)وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم11 
التانى) عماآة اسوليل شاآع الحسن 
(: ل) فتيجة  املغرب  اكادير  (80000  -

الشركة بدون نشاط تجاآى.
التصفية ب آقم11  و حدد مقر 
عماآة اسوليل شاآع الحسن التانى)-)

8000)اكادير املغرب.)
و عين:

بتيت) ( مواز) جلبي2  السيد(ة))
شقة) امل  مركب  عنوافه(ا)) و 
التانى) الحسن  شاآع  5)1عماآة )
(ة)) كمصفي) املغرب  اكادير  (80000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم)96955.
1( I

FIDLOUK

MAJDSAFI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
16),شاآع 0) غشت القصر الكبي2 ، 

150)9، القصر الكبي2 املغرب
MAJDSAFI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

حسينات قيادة الخنيشات, جرف 
امللحة, سيدي قاسم - 16000 جرف 

امللحة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(8669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJDSAFI TRANS
فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص.
دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جرف) الخنيشات,) قيادة  حسينات 
امللحة,)سيدي قاسم)-)16000)جرف)

امللحة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد صافي أيوب)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صافي أيوب عنوافه(ا))دواآ)
جرف) الخنيشات  قيادة  احسينات 
امللحة)16000)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد صافي أيوب عنوافه(ا))دواآ)
جرف) الخنيشات  قيادة  احسينات 

امللحة)16000)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 0( بتاآيخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

فوف25)0)0))تحت آقم)68 .

1(5I

zagora(consulting(sarl

NSCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

zagora(consulting(sarl
آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

7900 ، زاكوآة املغرب
NSCE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي - 7900  زاكوآة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(0(3
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)13)أكتولر)0)0))تم تعيين)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

ال25قاوي معاد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بزاكوآة)

0)0))تحت آقم)359.
1(6I

CAF MAROC

LABORALSHIELD
إعالن متعدد القراآات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LABORALSHIELD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زفقة واد 
زيز آقم 0) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني آقم 10 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.108 (9
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
الفركلي) تفويت السيد حمزة  مايلي:)
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية) (،
آقم)LF36989)،)املغربي،)50))حصة)
للشركة) االجتماعية  الحصص  من 
املجاطي،) ياسين  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

LC6  ( (آقم
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
محمد) السيد  تفويت  مايلي:)
الحامل)) الطرحو�شي،) العلوي 
آقم)) االسباني  السفر  لجواز 
50))حصة) PAG3 1980،االسباني،)
للشركة) االجتماعية  الحصص  من 
اسلمان،) لطفي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

K(((9(7(آقم

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

(، الفركلي) حمزة  املسي2  مهام  انهاء)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

LF36989(آقم

على) ينص  الذي  آقم) :) قراآ 

مايلي:)تعيين السيد ياسين املجاطي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

آقم) )  LC6،)مسي2ا جديدا

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القافون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) املعنية:) البنود  آقم  بند 

ينص على مايلي:)بالتعديل

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1)60.

1(7I

VUE D’EXPERTS

SOMADIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,(6 

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOMADIAG  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لساسفة 

طريق الجديدة الرقم 37 تجزئة 

الباتول  - 0190) الداآالبيضاء  

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.119079

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 يوفيو) (15 املؤآخ في)

برادة)) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

عمر كمسي2 وحيد
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تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)595)75.

1(8I

مكتب املحاماة

société dragon pax
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي)

(األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي

société(dragon(pax

بمقت�شى))الجم  العام االستثنائي)

الكائن) (Sté( Dragon-Pax لشركة)

زفقة) (،1 (: ب) االجتماعي  مقرها 

مراكش)) ( ( 0000 (- ( ( محجوب آميزة)

 (0(0 أكتولر) (01 في) املؤآخ  املغرب 

تقرآ مايلي:

فسخ عقد التسيي2 الحر لألصل) (

التجاآي الكائن ب):)1،)زفقة محجوب)

مراكش) ( 0000 مراكش) ( آميزة)

 Sté املغرب)،)املوق  من طرف شركة)

Dragon-Pax):)بصفتها مالكة لألصل)

 Société THE شركة) و  التجاآي 

O1NE)بصفتها مسي2ة حرة.

1(9I

AZ CONSULATNTS

AUTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AUTICS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) شاآع 

ابن تاشفين عماآة ابن بطوطة  - 

90060 طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.107(83

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 8))شتن25) املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

كمسي2) ( محمد) العدولي  الفنا�شي 

وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)8)351).

130I

alfafisc(sarl

 ATAKADOM DES

EQUIPEMENTS AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alfafisc(sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place(des(taxis(Complexe(dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،

83350، OULED(TEIMA(MAROC

 ATAKADOM DES

  EQUIPEMENTS AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

فريجة ايت ايعزة تاآودافت  - 

83000 تاآودافت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7137

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 ATAKADOM DES (: تسميتها)

. EQUIPEMENTS AGRICOLE

:)بي  املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية)

مقاول في اشغال البناء).

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

فريجة ايت ايعزة تاآودافت))-)83000 

تاآودافت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد لعطاآ مصطفى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لعطاآ مصطفى عنوافه(ا))

تايمة) اوالد  (91 آقم) (( دفيا) تجزئة 

83350)اوالد تايمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد لعطاآ مصطفى))عنوافه(ا))

تايمة) اوالد  (91 آقم) (( دفيا) تجزئة 

83350)اوالد تايمة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بتاآودافت) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)06 1.

131I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 SOCIETE  TITA EVINTE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

0) شاآع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 0) شاآع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3000)، بني مالل املغرب

 SOCIETE  TITA(EVINTE(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الحسن الثاني آقم  385 الطابق 

السفلي، بني مالل - 3000)  بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10611

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE  TITA EVINTE SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.BOULANGERIE PATISSERIE

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (385 ( آقم) الثاني  الحسن 

السفلي،)بني مالل)-)3000)))بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( السيد ابراهيم ساكت)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1.000 (: ( ( )السيد ابراهيم ساكت)

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم ساكت))عنوافه(ا))
الحرية) شاآع  (8 آقم) االفدلس  زفقة 

اوالد تيمة)3000))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16078

السيد ابراهيم ساكت))عنوافه(ا))

الحرية) شاآع  (8 آقم) االفدلس  زفقة 

اوالد تيمة)3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 73.

13(I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 SOCIETE DOMAINE AIT

SRIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

0) شاآع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 0) شاآع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3000)، بني مالل املغرب

 SOCIETE DOMAINE AIT SRIT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الحسن الثاني آقم  385 الطابق 

السفلي، بني مالل  - 3000) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10613

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE DOMAINE AIT SRIT

.SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.EXPLOITANT AGRICOLE

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (385 ( آقم) الثاني  الحسن 

السفلي،)بني مالل))-)3000))بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( ( عولاين) صالح  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: ( ( اوقديم) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 (: ( عولاين) صالح  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

 500 (: ( ( اوقديم) محمد  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد صالح عولاين)

امباآك) اوالد  بوهندة  اوالد  دواآ 

مالل) بني  امباآك  اوالد  جماعة 

3000))بني مالل املغرب.

)عنوافه(ا)) ( السيد محمد اوقديم)

آقم) الطاهر  جنان  املحمدية  تجزئة 

)1)بني مالل)3000))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيد صالح عولاين)

امباآك) اوالد  بوهندة  اوالد  دواآ 

مالل) بني  امباآك  اوالد  جماعة 

3000))بني مالل املغرب

)عنوافه(ا)) ( السيد محمد اوقديم)

آقم) الطاهر  جنان  املحمدية  تجزئة 

)1)بني مالل)3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)733.

133I

ME FIDUCIAIRE 

NCJ CLEAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

NCJ CLEAN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 زفقة 

سبو , مركز االعمال الشوب , مكتب 

آقم )  - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56991

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NCJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLEAN SARL

غرض الشركة بإيجاز):)*)))مقاول)

في تنضيف املحالت و الشقق).

زفقة) (15 (: عنوان املقر االجتماعي)

,)مكتب) ,)مركز االعمال الشوب) سبو)

آقم))  - 000 1)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 700 ( (: ( زويكة) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد يوسف فاجم)):))300)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) زويكة  جميلة  السيدة 
35)زفقة افوال شقة)1)مدرل أ اقامة)

اوالد حمو))000 1)القنيطرة املغرب.

عنوافه(ا)) ( فاجم) يوسف  السيد 
35)زفقة افوال شقة)1)مدرل أ اقامة)

اوالد حمو))000 1)القيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) زويكة  جميلة  السيدة 
35)زفقة افوال شقة)1)مدرل أ اقامة)

اوالد حمو))000 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)79889.

13 I

UNICOMPTE

KEY CLEANER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNICOMPTE

 RES(NASSIM(GH6 N°5 IMM1

 ، 20853، MOHAMMEDIA

MAROC

 KEY CLEANER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي: آياض 1 

الرقم 36 شاآع املقاومة املحمدية .

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6051

 11 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



16079 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KEY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLEANER

غرض الشركة بإيجاز):)تنضيف و)

تنقية جمي  ابالت.
 1 آياض) (: عنوان املقر االجتماعي)

الرقم)36)شاآع املقاومة املحمدية).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

  00 ( (: ( محمد) السباعي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه:) ( محمد) السباعي  السيد 

عين بو حشاد بني مغيث بني يخلف)

املحمدية

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه:) ( محمد) السباعي  السيد 

عين بو حشاد بني مغيث بني يخلف)

املحمدية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية باملحمدية))بتاآيخ) 1)شتن25)

0)0))تحت آقم)1055.

135I

KAMAR BENOUNA

BATY VOYAGE ش م م دات 

مساهم وحيد
إعالن متعدد القراآات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

BATY VOYAGE ش م م دات 

مساهم وحيد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: االقامة 

13 زفقة القساآ الطابق االول آقم 

املعاآيف - 0370) الداآالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.38(573

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)10)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بموجب العقد العرفي السيد محمد)

باعوا) االص  آشيد  السيد  و  بنباآي 

حصة اي مجموع الحصص) (3.000

التي يمتلكوا في الشركة الى الشركة)

« SIROCCO HOLDING«

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اكتولر) (19 في) املؤآخ  العام  الجم  

0)0))قرآ املالحضة و املصادقة على)

بي )3.000)حصة))

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 RENTACS(«(تغيي2 تسمية الشركة الى

« TOURS

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)
معاينة استقالة السيد محمد بنباآي)

من التسيي2)

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

العمراني) العلي  عبد  السيد  تعيين 

كمسيي2 وحيد للشركة)

قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

االعتماد على القوافين الجدد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

1

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)119)75.

136I

o.b.compta

TRES BON SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta

161 شاآع محمد الديوآي عماآة ب 
آقم 33 ، 000 1، القنيطرة املغرب

TRES BON SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شاآع 

االبطال آقم   أكدال - 10000 

الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 5813

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRES (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BON SERVICES

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة و تنظيم املناسبات.

15)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 10000 (- أكدال) آقم) ) االبطال 

الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحمر) ادآيس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) لحمر  ادآيس  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) لحمر  ادآيس  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بالرلاط))بتاآيخ)-)تحت آقم)-.

137I

HAMZA ASAAS

NORTE LARA FISH SARL AU
تأسيس شركة املساهمة

HAMZA ASAAS

 HAY(NAHDA 2 N° 337

 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC

 NORTE LARA FISH SARL AU

»شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

النصر آقم 557 العرائش -، 000)9 

العرائش املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 089

 (7 بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)
تم إعداد القافون) ((018 من ف25اير)

األسا�شي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTE LARA FISH SARL AU

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فقل) (- السمك و باقي املواد البحرية)

السمك.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9(000 (- العرائش) (557 النصر آقم)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 (0.000 الشركة) آأسمال  ويبلغ 

دآهم،

مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( الزآوالي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

السيد يوسف الزآوالي))بصفته(ا))

املتصرف الوحيد عنوافه(ا))آقم)0)) 

شاآع الجيش امللكي)000)9)العرائش)

املغرب
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مراقب أو مراقبي الحسابات):

السيد حمزة عصعاص)(ا)بصفته)

محاسب عنوافه(ا))حي النهضة)))آقم)

337 000)9)العرائش املغرب

األسا�شي) النظام  مقتضيات 

توزي ) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األآلاح):

الصافية) األآلاح  اعطاء) يتم 

 5% رصم) بعد  الوحيد  للشريك 

لتكوين اإلحتياطي القافوني..

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

عليها) املنصوص  اإلمتيازات  كل 

تعود))للشريك الوحيد.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

من) (30 بتاآيخ) بالعرائش  االبتدائية 

ماآس)018))تحت آقم)181.

138I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دآاسة املشاآي ))لالستاذ)

 call(Management(technologie(et(اسليماني

services

HD DECO JBMED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دآاسة 

 call املشاآي   لالستاذ اسليماني

 Management(technologie(et

services

آقم 18 زفقة موآيتافيا الواد االحمر 

الرشيدية الطابق االول و الثاني، 

000)5، الرشيدية املغرب

  HD DECO JBMED SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 39 

آقم 76 حي أوالد الحاج الرشيدية  - 

000)5 الالشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

13971

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DECO JBMED SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)التجاآة)

-)مقاولة في مجال اإلشهاآ)

-)مقاولة في فجاآة الألملينيوم).
 39 زفقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
(-( 76)حي أوالد الحاج الرشيدية) آقم)

000)5)الالشيدية))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد جبيلو)):))100)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) جبيلو  محمد  السيد 
املجموعة) 1  مكرآ  (13 1 آقم)

 5(000 ( الرشيدية) (01 عين العاطي)

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) جبيلو  محمد  السيد 
املجموعة) 1  مكرآ  (13 1 آقم)

 5(000 ( الرشيدية) (01 عين العاطي)

الرشيدية))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)0)0))تحت آقم)31).

139I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دآاسة املشاآي ))لالستاذ)

 call(Management(technologie(et(اسليماني

services

STE BELMIR CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دآاسة 

 call املشاآي   لالستاذ اسليماني

 Management(technologie(et

services

آقم 18 زفقة موآيتافيا الواد االحمر 

الرشيدية الطابق االول و الثاني، 

000)5، الرشيدية املغرب

 STE BELMIR CASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

موالي الحسن آقم 116 أآفود - 

00))5 أآفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 097

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELMIR CASH SARL AU

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كوميسيوفي2 مسي2 شركة

-)بي  لوازم مكتبية)

-)أشغال متنوعة أو بناء.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- أآفود) (116 آقم) الحسن  موالي 

00))5)أآفود املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد يونس بلمي2)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس بلمي2 عنوافه(ا))آقم)

أآفود) الحسن  ( موالي) شاآع  (116

00))5)أآفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يونس بلمي2 عنوافه(ا))آقم)

أآفود) الحسن  ( موالي) شاآع  (116

00))5)أآفود املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

شتن25)0)0))تحت آقم)97).

1 0I

fiduciairelaperformance

تراف رود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc

تراف آود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة  

الحمد عماآة ) شقة آقم 31 

 meknes 50000  ويسالن مكناس

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

50591

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تراف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

آود.
ترافوا) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ديفي2 او كونست2يكسيون
فتواياج

املقايضة.
اقامة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحمد عماآة)))شقة آقم)31)ويسالن)
مكناس) (meknes( 50000 ( مكناس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوقطة) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) بوقطة  هشام  السيد 
 50000 ويسالن) (11 اقامة جابر آقم)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) بوقطة  هشام  السيد 
 50000 ويسالن) (11 اقامة جابر آقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
شتن25) (10 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم) 65).

1 1I

louardi(compta

BIOLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi(compta
آقم 6) زفقة عباس املسعدي مكتب 

آقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
30000، فاس املغرب

BIOLUB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

الفنيدق اوالد الطيب جماعة اوالد 

الطيب فاس - 3)300 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 087

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIOLUB

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مصن  للتكريرالزيوت

تاجر زيوت ودهون صناعية

تاجر

االستي2اد) الوسيط  أو  التاجر 

والتصدير..

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد) الطيب جماعة  اوالد  الفنيدق 

الطيب فاس)-)3)300)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 850 ( (: ادآيس) الصباآي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: فيصل) بوطليب  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد حداد محمد)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصباآي ادآيس عنوافه(ا))
زفقة اكلي الزهوآ) (39 شاآع شنكيط)

فاس)30000)فاس املغرب.

السيد بوطليب فيصل عنوافه(ا))
زفقة مرموشة االطلس فاس) آقم) )

30000)فاس املغرب.

عنوافه(ا)) محمد  حداد  السيد 

زفقة تاآكة آقم)07)الرشيدية)000)5 

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الصباآي ادآيس عنوافه(ا))
زفقة اكلي الزهوآ) (39 شاآع شنكيط)

فاس)30000)فاس املغرب

السيد بوطليب فيصل عنوافه(ا))
زفقة مرموشة االطلس فاس) آقم) )

30000)فاس املغرب

عنوافه(ا)) محمد  حداد  السيد 

زفقة تاآكة آقم)07)الرشيدية)000)5 

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)53 ).

1 (I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE HEROSMOS SARL
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

STE HEROSMOS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63993

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEROSMOS SARL

مشروع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العروض واملهرجافات الفنية.

عنوان املقر االجتماعي):)  )شاآع)

محمد السالوي فاس)-)30000)فاس))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد يون�شي تغزوتي محمد):)) 3 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 33 ( (: اسماعيل) سلمي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

33)حصة) ( (: السيد بلوك الحسن)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) تغزوتي  يون�شي  السيد 
زفقة أحمد الناصري آقم) ( عنوافه(ا))

فاس)) (30000 فاس) (1 حي طاآق) (30

املغرب.

السيد سلمي اسماعيل عنوافه(ا)))
حي) (6 محمد بنسليمان) ( زفقة) (7 آقم)

طاآق)1)فاس)30000)فاس))املغرب.

عنوافه(ا)) الحسن  بلوك  السيد 

دواآ أوالد هالل احصين سال)11150 

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

محمد) تغزوتي  يون�شي  السيد 
زفقة أحمد الناصري آقم) ( عنوافه(ا))

فاس) (30000 فاس) (1 حي طاآق) (30

املغرب

السيد سلمي اسماعيل عنوافه(ا)))
حي) (6 محمد بنسليمان) ( زفقة) (7 آقم)

طاآق)1)فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)386).

1 3I
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OUR EXPERT

ZR3 MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ZR3 MATERIAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 DOUAR ABATANE OULAD

 MTAA PROVINCE ALHAOUZ

MARRAKECH  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107663

 (0 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZR3 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MATERIAUX

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCHAND( DE( MATÉRIAUX

.DE CONSTRUCTION

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 DOUAR ABATANE OULAD

 MTAA PROVINCE ALHAOUZ

مراكش) (MARRAKECH  -  0000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زهرة) بوكوطي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) زهرة  بوكوطي  السيدة 

978)مراكش) ))آقم) املحاميد سعادة)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) زهرة  بوكوطي  السيدة 

978)مراكش) ))آقم) املحاميد سعادة)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116713.

1  I

LEVA SARL

LEVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

LEVA SARL

 Av(Lalla(Yacout(Angle 61

 Mustapha(El(Maani 2eme(Etg

 N° 85 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

LEVA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 61 محج 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) آقم 85 - 0000) البيضاء 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.  3 15

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) في) )) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

البذوآ) وتسويق  استي2اد 

والنباتات.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)931)75.

1 5I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ياف بروم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ياف بروم  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شاآع 

الفرابي اقامة باالس الطابق االآ�شي 
آقم 6أ - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.109303
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ياف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بروم).
الت2ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقاآ
ترويج وتطوير السياحة والعقاآ.

إداآة وتنفيذ أعمال البناء)العامة)
لجمي  املعدات

الخدمات الفنية والعامة.
أعمال متنوعة بي  مواد البناء.

(، تجهيز) (، عمال تجاآية مختلفة)
تجهيز وتركيب.

املواد) جمي   في  العامة  التجاآة 
املذكوآة) األشياء) من  بأي  املتعلقة 

أعاله.

وراصة) الخدمات  جمي   تقديم 

املساعدة والوكيل بالعمولة

الصناعي) والتنظيم  الوساطة 

والتجاآي والخدمي و

أي كيان مرتبط بشكل مباشر أو)

غي2 مباشر باألنشطة املذكوآة أعاله

جمي  الخدمات املتعلقة بالغرض)

املؤس�شي املذكوآ أعاله.

براءات) كافة  واستغالل  تبادل 

والعمليات) والت2اريص  االرت2اع 

والعالمات التجاآية واألسماء

تجاآي.

املواد) جمي   في  العامة  التجاآة 

املذكوآة) األشياء) من  بأي  املتعلقة 

أعاله.

استي2اد).

شاآع) (8 (: عنوان املقر االجتماعي)

الفرابي اقامة باالس الطابق االآ�شي)

آقم)6أ)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 33 ( (: ( الحريزي) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 333 ( (: القوتيت) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عادل الزيزي):))333)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( الحريزي) السيد فؤاد 

زفقة) اليوسفي  الرحمان  عبد  شاآع 

مليلية اقامة دالل))الطابق)6)آقم)6) 

90000)طنجة املغرب).

السيد يونس القوتيت))عنوافه(ا))

طنجة) (90000 آقم)    السولني 

املغرب).

عنوافه(ا)) الزيزي  عادل  السيد 

كاليفوآفيا شاآع ادولفو فيسييغ آقم)

11 90000)طنجة املغرب).



16083 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( الحريزي) السيد فؤاد 
زفقة) اليوسفي  الرحمان  عبد  شاآع 
مليلية اقامة دالل))الطابق)6)آقم)6) 

90000)طنجة املغرب)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)05)35).

1 6I

CCJF

BEST BISCUITS MAROC
إعالن متعدد القراآات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

BEST BISCUITS MAROC »شركة  
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1)1، 
املنطقة الصناعية الساحل، حد 

السوالم - - برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.5381

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في))0)يوفيو)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
مايلي:)الرف  من الرأسمال االجتماعي)
إلى)) دآهم  (( 76.000.000,00) من)
بإصــــداآ) دآهم  (( 96.000.000,00(
سهم من فئة ألف دآهم)) (((0.000(

)1.000,00))دآهم للسهم الواحد.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القافون األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الرف  من الرأسمال االجتماعي
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
شتن25) ((3 بتاآيخ) ( االبتدائية ب25شيد)

0)0))تحت آقم)0)0)/60)1.

1 7I

comptafine

E-PARTENAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

E-PARTENAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق التاني آقم 6 - 

30)0) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.376179

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 ماي) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد)))بومليك)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

 KANGANG SOBNAGOU ALEX

STEPHANE)بتاآيخ)15)ماي)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)8 7357.

1 8I

CCJF

BEST BISCUITS MAROC
إعالن متعدد القراآات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

BEST BISCUITS MAROC »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1)1، 

املنطقة الصناعية الساحل، حد 

السوالم - - برشيد املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.5381

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)05)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
مايلي:)الرف  من الرأسمال االجتماعي)
إلى)) دآهم  (( 96.000.000,00) من)
بإصــــداآ) دآهم  ((636.000.000,00(
)0.000 1))سهم من فئة ألف دآهم))

)1.000,00))دآهم للسهم الواحد.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القافون األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الرف  من الرأسمال االجتماعي
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية ب25شيد)

0)0))تحت آقم)0)0)/09 1.
1 9I

CCJF

EXCELO DISTRIBUTION
إعالن متعدد القراآات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

EXCELO DISTRIBUTION »شركة  
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1)1، 
املنطقة الصناعية الساحل، حد 

السوالم - - برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.1( 07

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)05)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
مايلي:)الرف  من الرأسمال االجتماعي)
إلى)) دآهم  ((30.000.000,00) من)
بإصــــداآ) دآهم  ((90.000.000,00(
سهم من فئة ألف دآهم)) ((60.000(

)1.000,00))دآهم للسهم الواحد.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القافون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الرف  من الرأسمال االجتماعي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية ب25شيد)

0)0))تحت آقم)0)0)/08 1.

150I

comptafine

CONCELLING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

CONCELLING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق التاني آقم 6 - 

30)0) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.376179

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ((0(0 ماي) (15 في) املؤآخ 

 Mr السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

 KAMGANG SOBNAGOU   ALEX

STEPHANE)كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)8 7357.

151I
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BCNG

 STE: DOMAINE DE

 LA MÉCANIQUE DE

PRÉCISION  DMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: Domaine(de(la(mécanique

de(précision  DMP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم)9 

الداآ البيضاء - 0050) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78071

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Domaine( de( la( mécanique( de

.précision((DMP

الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

امليكافيكية و اإلستي2اد و التصدير.

(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم)9  (9 الطابق) الزآقطوني  شاآع 

الداآ البيضاء)-)0050))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: عزيزي) سعيدة  السيدة 
000,00. 3)حصة بقيمة)100)دآهم)

للحصة).
((: هاس) أبو  هللا  عبد  السيد 
33.000,00)حصة بقيمة)100)دآهم)

للحصة).
((: الصوالحي) هللا  عبد  السيد 
33.000,00)حصة بقيمة)100)دآهم)

للحصة).
 3 0 (: عزيزي) سعيدة  السيدة  (

بقيمة)100)دآهم.
 330 (: السيد عبد هللا أبو هاس)

بقيمة)100)دآهم.
 330 (: السيد عبد هللا الصوالحي)

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سعيدة عزيزي عنوافه(ا))
70عماآة) س) م  فرح  السالم  حي 
البيضاء) الداآ  األلفة  103شقة13)

0050))الداآ البيضاء)املغرب.
السيد عبد هللا أبو هاس عنوافه(ا))
الفريد دو فيني دآب لوليال) 11زفقة 

0050))الداآ البيضاء)املغرب.
الصوالحي) هللا  عبد  السيد 
عنوافه(ا))إقامة)3)ش)))طابق سفلي)
أوالد) املحيط  فضاأت  1أ  مجموعة)
0050))الداآ البيضاء) عزيز النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سعيدة عزيزي عنوافه(ا))
70عماآة) س) م  فرح  السالم  حي 
البيضاء) الداآ  األلفة  103شقة13)

0050))الداآ البيضاء)املغرب
الصوالحي) هللا  عبد  السيد 
عنوافه(ا))إقامة)3)ش)))طابق سفلي)
أوالد) املحيط  فضاأت  1أ  مجموعة)
0050))الداآ البيضاء) عزيز النواصر)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)171)75.
15(I

CCJF

NUTRIS GROUP

إعالن متعدد القراآات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

NUTRIS GROUP »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 

بوآكون زفقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشاآق )، الطابق 1، آقم 

3، الداآ البيضاء. - - الداآالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 09(57

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))0)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)الرف  من الرأسمال االجتماعي)

إلى)) دآهم  ((300.000,00) من)

بإصــــداآ) دآهم  (((00.300.000,00(

)00.000)))سهم من فئة ألف دآهم))

)1.000,00))دآهم للسهم الواحد.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القافون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الرف  من الرأسمال االجتماعي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750737.

153I

 BEPOLYCO((مكتب الدآاسات املتعدد االستشاآات

ش م م

شركة باب تغرار لالشغال 

 STE BAB TIGHRAR ش.م.م

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدآاسات املتعدد 

االستشاآات  BEPOLYCO ش م م

آقم 110 حي الحسني شاآع موالي 

آشيد وآزازات ، 5000 ، وآزازات 

املغرب

شركة باب تغراآ لالشغال ش.م.م 

 STE BAB TIGHRAR TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

 TINGHIR 2بوتغراآ قلعة مكوفة تنغي

5800  تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

907

 15 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 STE BAB(باب تغراآ لالشغال ش.م.م

.TIGHRAR TRAVAUX SARL AU

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقاولة) (- العامة) االشغال  و  البناء)

السرقة) ضد  واالغاتة  الحراسة 

والحريق.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 TINGHIR(2بوتغراآ قلعة مكوفة تنغي

5800 )تنغي2 املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

البومصلحي) السيد موالي يونس 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

البومصلحي) السيد موالي يونس 

مكوفة) قلعة  بوتغراآ  دواآ  عنوافه(ا))

تنغي2)5800 )تنغي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

البومصلحي) السيد موالي يونس 

مكوفة) قلعة  بوتغراآ  دواآ  عنوافه(ا))

تنغي2)5800 )تنغي2 املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغي2)

0)0))تحت آقم) 60.

15 I

مكتب املحاسبة

ميترولوجي سيرفيس و طا�شي 

اكسبيرتيف

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عماآة أجعون  آقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 

150)9، القصر الكبي2 املغرب

ميت2ولوجي سي2فيس و طا�شي 

اكسبي2تيف  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

يوسف ابن تاشفين ) طابق آقم 3 

طنجة  - 000)9 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109(39

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طا�شي) و  سي2فيس  ميت2ولوجي 

اكسبي2تيف).

هندسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امليكافيك و علم القياس).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3 طابق آقم) (( يوسف ابن تاشفين)

طنجة))-)000)9)طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) قرقري  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: ( محمد) قرقري  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد قرقري محمد)

القصر) (78 آقم) غشت  ((0 شاآع)

الكبي2))150)9)القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  قرقري  السيد 

القصر) (78 آقم) غشت  ((0 شاآع)

الكبي2))150)9)القصر الكبي2 املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)5873.

155I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

 SHIPPING & LOGISTICS

FREIGHT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

89 زفقة البنفسج ، 0 01)، الداآ 

البيضاء املغرب

 SHIPPING & LOGISTICS

FREIGHT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 10 زفقة 

الحرية الطابق الثالت عماآة 6 - 

0)01) الداآ البيضاء املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.307603

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

 SHIPPING & LOGISTICS حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (FREIGHT

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

الحرية) زفقة  (10 اإلجتماعي) مقرها 

 (01(0  -  6 عماآة) الثالت  الطابق 

املغرب فتيجة إلغالق) الداآ البيضاء)

عمليات التصفية.

محمد))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) لزآق  السيد  وعين:)

و عنوافه(ا))حي النسيم إقامة الكتبية)

عماآة)))آقم)6  0190))الداآ البيضاء)

املغرب كمصفي للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)08)أكتولر)0)0))وفي)10)زفقة)

 -  6 عماآة) الثالت  الطابق  الحرية 

0)01))الداآ البيضاء)املغرب.

156I

comptafine

M.MEDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

M.MEDIOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شاآع 

موالي يوسف الطابق الثالث آقم 

 1 - 30)0) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.398385

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 ماي) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

)بوعيس) ( تفويت السيد)(ة))حياة)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

 KANGANG SOBNAGOU ALEX

STEPHANE)بتاآيخ)15)ماي)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماي)0)0))تحت آقم)7 7357.

157I

أحمد الفراوي

B.M.ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أحمد الفراوي

33 دآب امليت2 ص ب 5 3 صفرو ، 

31000، صفرو املغرب

B.M.ART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

سلمى ) عماآة )11 طريق بوملان  - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3051

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B.M.ART

مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معماآي.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( طريق بوملان) (11( عماآة) (( سلمى)

31000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوهمة املهدي):))300)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) املهدي  بوهمة  السيد 

بلوك) (( الصافية) ميكسطا  مركب 

مرتيل) (93150 مرتيل) (107 شقة) ((1

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا))) املهدي  بوهمة  السيد 

1))شقة) بلوك) (( ميكسطا الصافية)

107)مرتيل)93150)مرتيل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو))بتاآيخ)6))أكتولر)

0)0))تحت آقم)0)0)/16).

158I

 BEPOLYCO((مكتب الدآاسات املتعدد االستشاآات

ش م م

شركة غرالة للتجهيز ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب الدآاسات املتعدد 

االستشاآات  BEPOLYCO ش م م

آقم 110 حي الحسني شاآع موالي 

آشيد وآزازات ، 5000 ، وآزازات 

املغرب

شركة غرالة للتجهيز ش.م.م. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

ال25كة آقم 8  زاكوآة - 7900  

زاكوآة املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.315

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

ش.م.م.) للتجهيز  غرالة  شركة  حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) دآهم  (60.000 آأسمالها)

ال25كة) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 

زاكوآة) ( 7900 (- زاكوآة) ( 8 آقم)

املغرب فتيجة لعدم الوصول للهدف)

االجتماعي))املتوخى.

و عين:

ايت الحنفي و) ( محمد) السيد(ة))

7900 )تنغي2) عنوافه(ا))مركز زاكوآة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي تجزئة) ((0(0 أكتولر) (15 بتاآيخ)

  7900 (- زاكوآة) ( 8 آقم) ال25كة 

زاكوآة املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكوآة))بتاآيخ)7))أكتولر)

0)0))تحت آقم)79 .

159I

CCE SERVICES

AZAS PHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CCE SERVICES

حي القدس آقم 18 شاآع جدة ، 

0)88)، املحمدية املغرب

AZAS PHONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية  

زفقة عبد املومن وزفقة طرابلس  

اقامة سوفت2ال باآك  عماآة  ج ه  

م  الطابق 3 الرقم 3)  - 8800) 

املحمدية املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.18617

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) املؤآخ في) 1)شتن25)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  AZAS PHONE الوحيد) الشريك 

دآهم) (100.000 آأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية))زفقة)

اقامة) ( طرابلس) وزفقة  املومن  عبد 

سوفت2ال باآك))عماآة))ج ه))م))الطابق)

املحمدية) ((8800  -   (3 الرقم) (3

املغرب فتيجة ل):)زيادة رسائر

الشركة وعجزها عن االستمراآ.

زاوية)) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طرابلس)) وزفقة  املومن  عبد  زفقة 

ه)) ج  ( عماآة) ( باآك) اقامة سوفت2ال 

 (8800  -   (3 الرقم) (3 الطابق) ( م)

املحمدية املغرب.)

و عين:

و) بقلول  ( ( عزيزة) السيد(ة))
املومن) عبد  زفقة  ( زاوية) عنوافه(ا))

وزفقة طرابلس))اقامة سوفت2ال باآك))

  (3 الرقم) (3 الطابق) ( م) ( )ج ه) عماآة)

كمصفي) املغرب  املحمدية  ((8800

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)1356.

160I

BCNG

STE: SAMED CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: SAMED(CONCEPT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم)9 

الداآ البيضاء - 0050) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78337

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMED CONCEPT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة في التجهيز.

(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
آقم)9  (9 الطابق) الزآقطوني  شاآع 

الداآ البيضاء)-)0050))الداآ البيضاء)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
10.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: أمين) الصمد  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000,00

للحصة).
 5.000,00 ( (: السيدة إيمان أزلي2)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 50 (: أمين) الصمد  عبد  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.
بقيمة) (50 (: أزلي2) إيمان  السيدة 

100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
أمين) الصمد  عبد  السيد 
زفقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوافه(ا))
69))آقم)19)عين الشق)0050))الداآ)

البيضاء)املغرب.
السيدة إيمان أزلي2 عنوافه(ا))173 
 (0050 البيضاء) الداآ  الزهوآ  زفقة 

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
أمين) الصمد  عبد  السيد 
زفقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوافه(ا))
69))آقم)19)عين الشق)0050))الداآ)

البيضاء)100
السيدة إيمان أزلي2 عنوافه(ا))173 
 (0050 البيضاء) الداآ  الزهوآ  زفقة 

الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))5 )75.

161I

COMPTA-YASS SARL AU

H.A.2F TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

H.A.(F TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اللطابق 
األول آقم 9 زفقة )  بلوك 1 تجزئة 
دكالة كاوكي  آسفي - 6000  آسفي 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
10739

 07 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H.A.(F(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
اللطابق) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة) (1 بلوك) ( ( زفقة) (9 األول آقم)
آسفي) ( 6000 (- آسفي) ( دكالة كاوكي)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
العاطي) ( عبد) أبوفاجي  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العاطي) ( عبد) أبوفاجي  السيد 
عنوافه(ا))دواآ الحميدات افكا آسفي)

6000 )آسفي املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
العاطي) ( عبد) أبوفاجي  السيد 
عنوافه(ا))دواآ الحميدات افكا آسفي)

6000 )آسفي املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
شتن25) (18 بتاآيخ) ( االبتدائية بآسفي)

0)0))تحت آقم)-.

16(I

CAGECO

 CIVIL AND INDUSTRIAL
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CAGECO
9) شاآع محمد السادس عماآة ف) 
الرقم 10 الداآ البيضاء ، 0500)، 

الداآالبيضاء املغرب
 CIVIL AND INDUSTRIAL
CONSULTING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شاآع 
محمد السادس عماآة أ) آقم 7  - 

0500) لداآ البيضاء املغرب .
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(3(813

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 شتن25) ((9 في) املؤآخ 

املصادقة على):
منافة شرابي) ( (ة)) السيد) تفويت 
00))حصة اجتماعية من أصل)00) 
حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد القادآ))

شرابي بتاآيخ)9))شتن25)0)0).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)0)7)75.

163I

beroc(conseil

 BK ARCHITECTURE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

beroc(conseil
 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n
 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 BK ARCHITECTURE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 60 

شقة 7 شاآع الزآقطوني املدينة 

الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 537

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITECTURE SARL AU

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعماآية.

عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)شاآع الزآقطوني املدينة) 60)شقة)

الجديدة فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بررلي آيم)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( آيم) بررلي  السيدة 

غين) طريق  (30 آقم) املقريزي  اقامة 

الشقف فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه(ا)) ( آيم) بررلي  السيدة 

غين) طريق  (30 آقم) املقريزي  اقامة 

الشقف فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)917).

16 I

SOCOGEC

MAGRI SER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

SOCOGEC

 RUE DU PRINCE MY 8 

 ABDELLAH ، 20130،

CASABLANCA MAROC

MAGRI SER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 1) 

 ANGLE RUE DE SOISSONS

 ET(BD(D›OUJDA - 20300

. CASABLANCA

تحويل الشكل القافوني للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.((869

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)03)يوليوز)0)0))تم تحويل)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

املساهمة«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8656 7.

165I

Trefle(Conseil

MERCURE INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

MERCURE INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شاآع 

زاوية أبو بكر القادآي وشاآع محمد 

الحنصلي ، سيدي معروف  - 

0150) الداآ البيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.67159

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بإضافة) الشركة  نشاط  *توسي  

وتصني ) »استي2اد  التالي) النشاط 

وتوزي  املعدات الطبية«

»املنتجات) عباآة) *حذف 

من غرض) البت2وكيماوية املندمجة«)

الشركة واستبدالها بعباآة)»منتجات)

النظافة و الصحة«.

النظام) مقتضيات  *تعديل 

األسا�شي)..

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751877.

166I

soreno(consulting

LAST SHOUT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soreno(consulting

13  زفقة  الجز ولي  البلدية ، 

0700)، البيضاء املغرب

LAST SHOUT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   1 شاآع 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 آقم 35 - ا لداآ 

البيضاء )610) ا لداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77793

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHOUT SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)ولي )

واستي2اد) والتجزئة  الجملة  وتجاآة 

واملالبس) املالبس  أصناف  جمي  

الرياضية) واألحذية  واألحذية 

مصنعة) منتجات  وأي  والصنادل 

تتعلق باملالبس.

سل  املالبس بشكل عام) شراء) (•

بالجملة) أو شبه  بالجملة  وملحقاتها 

أو التجزئة

املالبس) أصناف  استي2اد  (•

واإلكسسواآات وكذلك املواد الخام)

قطاع) في  املستخدمة  واملستلزمات 

املالبس.

تصني  املواد املذكوآة أعاله في) (•

أصناف املالبس واإلكسسواآات.

عبوات) ولي   وشراء) استي2اد  (•

املالبس واملالبس الدارلية والتعبئة)

البيئية.)املنتجات البالستيكية؛

النماذج) إنشاء) ردمات  توفي2  (•

عام) بشكل  املالبس  قطاع  في 

واإلكسسواآات ذات الصلة.

جمي ) ولي   وشراء) استي2اد  (•

(، (ديكوآ) وامللحقات) املعدات  أفواع 

أدوات) (، إلكت2وفيات) (، أجهزة منزلية)

معدات) ( واكسسواآات) ( (، كهرلائية)

مستعملة)،)إلخ).

املعامالت) جمي   (، أعم) ولصوآة 

واملالية) والصناعية  التجاآية 

واملنقولة والعقاآية)،)املرتبطة بشكل)

مباشر أو غي2 مباشر باألشياء)املذكوآة)

أعاله)،)أو التي يحتمل أن تعزز اإلفجاز)

والتنمية.

 1  (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

إقامة جوهرة) شاآع محمد سميحة 
35)-)ا) 6)آقم) محمد سميحة الطابق)

)610))ا لداآ البيضاء) لداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الفاتيحي طاآق) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الفاتيحي طاآق عنوافه(ا)) السيد 
51)سيدي) آقم) (1( حي القدس زفقة)

البيضاء) الداآ  ((0600 ( ال25فو�شي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الفاتيحي طاآق عنوافه(ا)) السيد 
51)سيدي) آقم) (1( حي القدس زفقة)

البيضاء) الداآ  ((0600 ( ال25فو�شي)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)77793 .

167I

ديوان املحاسبة املعتمدة محمد جماعي

ياس الكترو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

ديوان املحاسبة املعتمدة محمد 

جماعي

شاآع الحسن الثاني عماآة االحباس 

حرف E  الطابق الثاني مكتب   - 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب



16089 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

ياس الكت2و شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

م25وكة اقامة ال25كة بلوك 8 مراكش 

- 0000  مراكش املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6879

العام) الجم   بمقت�شى 

أكتولر) (08 في) املؤآخ  اإلستثنائي 

الشركة) آأسمال  آف   تم  ((0(0

دآهم«) (188.000.000« قدآه) بمبلغ 

إلى) دآهم«) (1(.000.000« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) ((00.000.000«

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)88)7.

168I

beroc(conseil

 NOLA GREEN GAZ SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

beroc(conseil

 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n

 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 NOLA GREEN GAZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاوفية 

الوطنية آأس املاء عين الشقف 

إقليم موالي يعقوب - ))361 موالي 

يعقوب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 557

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GREEN GAZ SARL AU

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قنينات الغاز ومقاولة لنقل البضائ ).

تعاوفية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

الشقف) عين  املاء) آأس  الوطنية 

إقليم موالي يعقوب)-)))361)موالي)

يعقوب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فوآالدين) لعفو  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

فوآالدين عنوافه(ا)) لعفو  السيد 

عين) املاء) آأس  الوطنية  تعاوفية 

الشقف إقليم موالي يعقوب)))361 

موالي يعقوب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

فوآالدين عنوافه(ا)) لعفو  السيد 

عين) املاء) آأس  الوطنية  تعاوفية 

الشقف إقليم موالي يعقوب)))361 

موالي يعقوب املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)935).

169I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ميتاليكس سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ميتاليكس سي2فيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية جزفاية املحل191 

الطابق) طنجة 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.109315

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ميتاليكس سي2فيس.

منشأة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدفية

املقاوم) الفوالذ  واعمال  مبيعات 

للصدأ.

قط  البالزما والقط  بالليزآ.

التهوية

اإلطاآ املعدني وأعمال الغالية

املواد) جمي   في  العامة  التجاآة 

املذكوآة) األشياء) من  بأي  املتعلقة 

أعاله.

إنشاء)فروع أو وكاالت.

وتمثيالت) إداآية  ردمات  تقديم 

تجاآية لشركات األغراض

مذكوآ أعاله

بشكل) املرتبطة  األنشطة  جمي  
مباشر أو غي2 مباشر بالقطاع.

أو) البي   فقاط  وتشغيل  إنشاء)
الوكاالت أو الفروع في أي دولة.

في) املذكوآة  باألنشطة  القيام 
أو) بمفردك  الخاآج  وفي  املغرب 

باالشت2اك م  أشخاص آررين
املادية أو القافوفية.

جمي  الخدمات املتعلقة بالغرض)
املؤس�شي املذكوآ أعاله.

براءات) كافة  واستغالل  تبادل 
والعمليات) والت2اريص  االرت2اع 
واألسماء) التجاآية  والعالمات 

التجاآية.
إنشاء)فروع أو وكاالت.

املعامالت) جمي   أعم  وبشكل 
املنقولة والعقاآية واملالية والصناعية
أو تجاآية قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غي2 مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)بواحد)

أو أكث2
العمليات األررى املشاآ إليها أعاله)

لتسهيل أو تعزيز أو تطوير نشاط
جمعية..

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
املحل191  جزفاية  الصناعية 
طنجة) (90000 طنجة) الطابق))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن الوافي)):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
 500 ( (: ( الوافي) السيد عبدالغني 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالغني الوافي))عنوافه(ا))
 90000 ( املنطقة الصناعية جزفاية)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ( الوافي) حسن  السيد 
 90000 ( املنطقة الصناعية جزفاية)

طنجة املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)11)35).

170I

HORICOM

SOCIETE WOOD COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE WOOD COM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

3 شاآع سعد بوجمعة الطابق   

شقة 11 د5 بوآاق حي موالي آشيد 

سيدي عثمان  - 50 0) الداآ 

البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(76 37

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتن25) (17 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.000.000«

»3.000.000)دآهم«)إلى)»000.000.  

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)5715).

171I

SOCOGEC

MAGRI SER
تعيين أعضاء)مجلس اإلداآة

SOCOGEC

 RUE DU PRINCE MY 8 

 ABDELLAH ، 20130،

CASABLANCA MAROC

MAGRI SER »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1) 
 ANGLE RUE DE SOISSONS ET
 BD(D›OUJDA 21 ANGLE(RUE

 DE SOISSONS ET BD D›OUJDA
.20300 CASABLANCA(MAROC

»تعيين أعضاء مجلس اإلداآة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)08)يوليوز)0)0)

تقرآ تعيين أعضاء)مجلس اإلداآة)
رالل السنوات املالية التالية:)

(0(( - (0(1 - (0(0 -
األشخاص الطبيعيون:)

 AZ-EDDINE السيد(ة))
 PRESIDENT بصفته(ا)) (AZZOUZ
 - DIRECTEUR - GENERAL
 LOT ب:) عنوافه(ا)) والكائن 
 TAZI EL MILOUDI RUE 17
 N° 7 CALIFORNIE (0150

CASABLANCA MAROC
 MOHAMMED السيد(ة))
بصفته(ا)) (AZZOUZ
والكائن) (ADMINISTRATEUR
 LOT TAZI ب:) عنوافه(ا))
 EL MILOUDI RUE 17 N°
 7  CALIFORNIE (0150

CASABLANCA MAROC
 SALIM AZZOUZ السيد(ة))
 ADMINISTRATEUR بصفته(ا))
 LOT TAZI EL والكائن عنوافه(ا))ب:)
 MILOUDI RUE 17 N° 7 (0150

CASABLANCA MAROC
األشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 06 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8656 7.

17(I

distra(conseils

YAHLAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra(conseils
آقم ) بلوك 1) الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 0000 ، مراكش املغرب

YAHLAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 808 

الوحدة الرابعة الحي املحمدي 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

116(59

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAHLAN

غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

تاجي2 العقاآات.

-مسي2 العقاآات.

-منعش عقاآي.

 808 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحمدي) الحي  الرابعة  الوحدة 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة يونس الطنطوي العراقي):))

51)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيدة لبنى ايت معطى هللا)):))9  

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العراقي) الطنطوي  يونس  السيد 

)طريق) ( العراقي) مؤسسة  عنوافه(ا))

مراكش) ( 0000 مراكش) البيضاء)

املغرب.

هللا)) معطى  ايت  لبنى  السيدة 

)طريق) ( العراقي) مؤسسة  عنوافه(ا))

  0000 مراكش) البيضاءاالزدهاآ 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العراقي) الطنطوي  يونس  السيد 

)طريق) ( العراقي) مؤسسة  عنوافه(ا))

مراكش) ( 0000 مراكش) البيضاء)

املغرب

هللا)) معطى  ايت  لبنى  السيدة 

)طريق) ( العراقي) مؤسسة  عنوافه(ا))

  0000 مراكش) البيضاءاالزدهاآ 

مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (09 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)13)أكتولر)0)0).

173I

FLASH ECONOMIE

SUNLY ET CO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SUNLY ET CO SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

175 املنطقة الصناعية  - 13100 

بوزفيقة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 09

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUNLY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ET CO SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)-مصبنة

-صباغة)

التنظيف بشكل عام)

و) املقاعد  و  املركبات  -تنظيف 

السجاد.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)175 

املنطقة الصناعية))-)13100)بوزفيقة))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: دقاقي) الشرقاوي  السيد محمد 

100)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

دقاقي) الشرقاوي  محمد  السيد 
 3 آقم) بلوك آاء) (10 عنوافه(ا))قطاع)
 10100 ( زفقة السنديان حي الرياض)

الرلاط املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

دقاقي) الشرقاوي  محمد  السيد 
 3 آقم) بلوك آاء) (10 عنوافه(ا))قطاع)
 10100 ( زفقة السنديان حي الرياض)

الرلاط املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاآيخ) ( سليمان) ب5ن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)507.

17 I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

MJR DECOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15

شاآع الكرامة زفقة برلين الزهوآ 1 

فاس، 30060، فاس املغرب

MJR DECOR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

رليفة عين الشقف  - ))361 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

638(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MJR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECOR SARL AU

:)النجاآة و) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)

رليفة عين الشقف))-)))361)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد راليد الجباآي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد راليد الجباآي عنوافه(ا))

حي) (6 ادآيسشقة) موالي  تجزئة  (5 

واد فاس)30090)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد راليد الجباآي عنوافه(ا))

حي) (6 ادآيسشقة) موالي  تجزئة  (5 

واد فاس)30090)فاس))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (18 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/17)).

175I

OREA

GINGERBUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

GINGERBUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 95) 

زاوية شاآع عبداملومن وزفقة بي2�شي 

 E37 - الطابق الخامس مكتب آقم

) 00) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75615

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GINGERBUS

تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وافتاج وتشغيل ال25امج املعلوماتية.

 (95 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زاوية شاآع عبداملومن وزفقة بي2�شي)

 E37 - الخامس مكتب آقم) الطابق 

) 00))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 BEEWANT SASU الشركة)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  BEEWANT SASU الشركة)

دومسنيل) شاآع  ((68 عنوافه(ا))

 7501( فرنسا) (1( باآيس) (7501(

باآيس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 Ahmed( EL( OUDGHIRI السيد)

 7501( آويي) زفقة  (1(1 عنوافه(ا))

باآيس فرنسا))7501)باآيس فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

176I

comptafine

E-PARTENAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

E-PARTENAIRE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق التاني آقم 6 - 

30)0) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 30 01

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ((0(0 ماي) ((9 في) املؤآخ 

 Mr السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

 KAMGANG SOBNAGOU   ALEX

STEPHANE)كمسي2 وحيد
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تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)735501.

177I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MULTI DEAL
عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي)(األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي

MULTI DEAL

بمقت�شى))عقد عرفي مؤآخ قي)01 

 MULTI DEAL أعطى) ((0(0 أكتولر)

  9601 التجاآي) بالسجل  املسجل 

حق) بمراكش  التجاآية  باملحكمة 

التسيي2 الحر لألصل التجاآي الكائن)

6))زاوية زفقة طاآق ابن زياد) ب آقم)

0000 )مراكش) (- ( و موالي علي كليز)

الجليل) عبد  السيد  لفائدة  املغرب 

 01 تبتدئ من) سنة  (7 ملدة) الغريب 

شتن25) (30 و تنتهي في) ((0(0 أكتولر)

قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  ((0(7

7.000))دآهم.

178I

audilex(accounting

 ALEXIS SORNIN

CONSULTANT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

audilex(accounting

 rue(al(mouzdalifa(imm(sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

 ALEXIS SORNIN CONSULTANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع ييف 

سان لوآان جليز - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107575

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALEXIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SORNIN CONSULTANT

غرض الشركة بإيجاز):)استشاآات)

.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  0000 (- جليز) لوآان  سان  ييف 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 Alexis,( Stéphane السيد)

 100 SORNIN :  100)حصة بقيمة)

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 Alexis,( Stéphane السيد)

 PROMENADI SORNIN)عنوافه(ا))

 DU DOCTEUR GIRAUD

 69 30 BEAUJEU France 69 30

BEAUJEU))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 Alexis,( Stéphane السيد)

 PROMENADI SORNIN)عنوافه(ا))

 DU DOCTEUR GIRAUD

 69 30 BEAUJEU France 69 30

BEAUJEU))فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((5 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)8)1166.

179I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

URBAMENA-PARTENR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15

شاآع الكرامة زفقة برلين الزهوآ 1 

فاس، 30060، فاس املغرب

URBAMENA-PARTENR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 تجزئة 

املهندسين حي االمل ملعب الخيل  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 075

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.URBAMENA-PARTENR

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

تجزئة) (9 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ( املهندسين حي االمل ملعب الخيل)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: السيد قصابي عبد الحق)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: لطيفة) مسقالي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحق) عبد  قصابي  السيد 

حي) املهندسين  تجزئة  (9 عنوافه(ا))

فاس) (30000 ( الخيل) ملعب  االمل 

املغرب.

السيدة مسقالي لطيفة عنوافه(ا))

تجزئة املهندسين حي االمل ملعب) (9

الخيل)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحق) عبد  قصابي  السيد 

حي) املهندسين  تجزئة  (9 عنوافه(ا))

فاس) (30000 ( الخيل) ملعب  االمل 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/ 6 ).

180I

AM CONSULTING

 LES JARDINS DE
L’IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 LES JARDINS DE L’IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زفقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 90 0) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77855

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARDINS DE L’IMMOBILIER

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي أشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زفقة)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 

األول)-)90 0))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

دوفيت) صالح  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

دوفيت) صالح  محمد  السيد 

آقم) 7  حية  لال  تجزئة  عنوافه(ا))

مراكش) ( 01(0 مراكش) تاآكة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السكين) أبو  ابراهيم  السيد 

الحي املحمدي) (105 آقم) ( ( عنوافه(ا))

مراكش) ( 0070  ( الجنوبي الوحدة)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

181I

comptoir(expertise(du(maroc

 AL HOUDA MOUHCINE
CAR

إعالن متعدد القراآات

comptoir(expertise(du(maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 AL HOUDA MOUHCINE CAR

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

 LOT :وعنوان مقرها االجتماعي

 AYDA(N°42 BOUZNIKA

 BOUZNIKA 13100 BOUZNIKA

.MAROC

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.3(59

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)01)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

بي  فصيب السيد ايت عي�شى) مايلي:)

دآهم) (100 55)سهم بقيمة) الحسين)

عبد) العوي�شي  السيد  الى  للسهم 

الغاني)

على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 

مايلي:)تحويل الشكل القافوني لشركة)

من شركة ذات))املسؤولية املحدودة)

املسؤولية املحدودة) ( الى شركة ذات)

ذات الشريك الوحيد)

على) ينص  الذي  (:03 آقم) قراآ 

ايت) السيد  استقالة  تقديم  مايلي:)

مسي2) منصب  من  الحسين  عي�شى 

السيد) وتعيين  للشركة  قافوني 

وحيد) كمسي2  الغاني  عبد  العوي�شي 

للشركة ملدة غي2 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) بند 

مايلي:)تحويل الشكل القافوني لشركة)

من شركة ذات))املسؤولية املحدودة)

املسؤولية املحدودة) ( الى شركة ذات)

ذات الشريك الوحيد)

على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 
عبد) العوي�شي  السيد  تعيين  مايلي:)
الغاني كمسي2 وحيد للشركة ملدة غي2)

محدودة
على) ينص  الذي  (:07 آقم) بند 
امتالك السيد العوي�شي عبد) مايلي:)
بما) الشركة  اسهم  جمي   الغاني 

مجموعها)100)سهم)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( سليمان) ب5ن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)83 .
18(I

AM CONSULTING

MEDICAL INFINI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

MEDICAL INFINI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زفقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول - 0000 الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77851
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDICAL INFINI
غرض الشركة بإيجاز):)استي2اد و)

بي  املواد و األدوات الطبية.
عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زفقة)
3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 

األول)-)0000)الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصعب فائت):))650)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد شريوي فزهة):))50))حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: ابراهيم) باآيكاس  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) فائت  مصعب  السيد 
إقامة املناآ عماآة س شقة)0))طابق)
الداآ البيضاء) ((0 70 عين الشق) (3

املغرب.
عنوافه(ا)) فزهة  شريوي  السيدة 
 ( الطابق) (7 تجزئة مانسباي العماآة)
شقة))1)املنصوآية)00000)بوزفيقة)

املغرب.
السيد باآيكاس ابراهيم عنوافه(ا))
عماآة) )شقة) (3 إقامة سان سكوير)
الداآالبيضاء) (00000 بوعزة) داآ  (9

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) فائت  مصعب  السيد 
إقامة املناآ عماآة س شقة)0))طابق)
الداآالبيضاء) (00000 الشق) عين  (3

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

183I

ADVOLIS

SO GREEN
إعالن متعدد القراآات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

SO GREEN »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: عماآة ) 
الشقة 3 ، زفقة ضاية عوا، أ كدال - 

10090 الرلاط املغرب.
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»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.13 169

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)يوفيو)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة)

3،)زفقة ضاية) ))الشقة) من)»)عماآة)

(« إلى) املغرب«) أكدال-الرلاط  (، عوا)

5)1)شاآع املسي2ة)-)بوعرفة املغرب«)

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف   مايلي:)

أي) دآهم  (900.000,00 قدآه)

(« إلى) (« دآهم) (100.000,00 من«)

طريق) عن  (« دآهم) (1.000.000,00

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء)

املحددة املقداآ واملستحقة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم) )و6،7:)الذي ينص على)

مايلي:)بالتعديل

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)1)1076.

18 I

سكاي ماب

سكاي ماب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سكاي ماب

10، شاآع الحرية، الطابق 3، الشقة 

5، وسط املدينة ، 0 01)، الداآ 

البيضاء املغرب

سكاي ماب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شاآع 

الحرية، الطابق 3، الشقة 5، الداآ 

البيضاء - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 770(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)سكاي) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ماب.

-)استي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التوزي ) التسويق،) شراء،) تصدير،) (،

املواد) السل ،) جمي   والت2ويج،)

واملعدات ومرافق))من أي فوع،)بما في)

ذلك)

)))جمي  املنتجات؛

واقتناء) التوصيل،) مأرذ  (-

وتراريص،) االرت2اع،) براءات  جمي  

التجاآية،) والعالمات  والعمليات 

واستغاللها أو افتدابها

.

10)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الداآ) (،5 الشقة) (،3 الطابق) الحرية،)

البيضاء) الداآ  ((0000 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد محمد أمين بغال)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بغال) أمين  محمد  السيد 

ياسر،) آل  ساحة  (،10 عنوافه(ا))

إقامة املنصوآية،)آقم)18،)الشقة)7 

0000))البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

بغال) أمين  محمد  السيد 

ياسر،) آل  ساحة  (،10 عنوافه(ا))

إقامة املنصوآية،)آقم)18،)الشقة)7 

0000))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751013.

185I

sabahinfo

سوزيطراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

سوزيطراف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 909) 

الهناء ) - 3000  قلعة السراغنة 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.167

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((019 دجن25) (06 في) املؤآخ 

املصادقة على):

مج25) كريمة  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.000

3.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)

العزيز بنعلي بتاآيخ)06)دجن25)019).

امين) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

بنعلي)500)حصة اجتماعية من أصل)

عبد) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (500

العزيز بنعلي بتاآيخ)06)دجن25)019).

بنعلي) ياسين  (ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد العزيز)

بنعلي بتاآيخ)06)دجن25)019).

بنعلي) يسرى  (ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد العزيز)

بنعلي بتاآيخ)06)دجن25)019).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)06 

دجن25)019))تحت آقم)019)/)77.

186I

nador(conseil(sarl(au

TRANS-AL QIMMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

TRANS-AL QIMMA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الجيش امللكي آقم 10    - 000)6 

الناضوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0907

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANS-AL QIMMA

النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للبضائ ) والدولي  الوطني  ال25ي 

لحساب الغي2.



16095 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6(000  -     10 الجيش امللكي آقم)

الناضوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: شايط) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) شايط  سعيد  السيد 

 6(000 افصاآ) بني  أوالدعي�شى  حي 

الناضوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) شايط  سعيد  السيد 

 6(000 افصاآ) بني  أوالدعي�شى  حي 

الناضوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)67 3.

187I

ائتمافية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

ZIFERCO شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمافية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شاآع محمد الزآقطوني دآب11 آقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

شركة ZIFERCO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7) 

زفقة محمد الزآقطوني حي السالم 

ويسالن مكناس  - 5 500 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

50795

 03 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ZIFERCO

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلف او البناء

املتاجرة.

 (7 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

السالم) حي  الزآقطوني  محمد  زفقة 

مكناس) (500 5 (- ( ويسالن مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بريغة):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد العالي بريغة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) بريغة  محمد  السيد 
زفقة محمد الزآقطوني حي) ((7 آقم)

 500 5 مكناس) ويسالن  السالم 

مكناس املغرب.

السيد عبد العالي بريغة عنوافه(ا))
زفقة محمد الزآقطوني حي) ((7 آقم)

 500 5 مكناس) ويسالن  السالم 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) بريغة  محمد  السيد 
زفقة محمد الزآقطوني حي) ((7 آقم)

 500 5 مكناس) ويسالن  السالم 

مكناس املغرب

السيد عبد العالي بريغة عنوافه(ا))
زفقة محمد الزآقطوني حي) ((7 آقم)

 500 5 مكناس) ويسالن  السالم 

مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بمكناس))بتاآيخ)-)تحت آقم)

.-

188I

ديوان))األستاذة سلوى اليعقوبي موثقة

ديما بلوط ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان  األستاذة سلوى اليعقوبي 

موثقة

))8 شاآع املسي2ة شقة 3 الناظوآ ، 

000)6، الناظوآ املغرب

ديما بلوط ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع ابن 

رلدون العروي - 000)6 الناظوآ 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0837

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ديما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بلوط ش.م.م.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع ابن)

الناظوآ) (6(000 (- العروي) رلدون 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
000.000.))دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوسف) بلوط  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 19000 (: محمد) بلوط  السيد  (
بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بلوط يوسف عنوافه(ا))حي)
 (3 188)آقم) زفقة) (3 عريض سكتوآ)

000)6)الناظوآ املغرب.
السيد بلوط محمد عنوافه(ا))حي)
 (3 188)آقم) زفقة) (3 عريض سكتوآ)

000)6)الناظوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) يوسف  بلوط  السيد 
188)آقم)) زفقة) (3 حي عريض سكتوآ)

000)6)الناظوآ املغرب
عنوافه(ا)) محمد  بلوط  السيد 
188)آقم)) زفقة) (3 حي عريض سكتوآ)

000)6)الناظوآ املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)3))شتن25)

0)0))تحت آقم)3176.
189I

nador(conseil(sarl(au

COTTONELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
COTTONELLE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

العمران افوال 0) سلوان - 000)6 
الناضوآ املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 195 5
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16096

االستي2اد و التصدير

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)66 3.

190I

ANOIR & ASSOCIES

 AGRICOLE KABBAJ

D’OLÉICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،

30000، fes(Maroc

 AGRICOLE KABBAJ

D’OLÉICULTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد  السالوي 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6  57

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 AGRICOLE KABBAJ (: تسميتها)

.D’OLÉICULTURE

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الزآاعي.

   (: االجتماعي) املقر  عنوان 

30000)فاس) )السالوي) شاآع محمد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف قباج):))700)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد القباج):))300)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) قباج  يوسف  السيد 

 30000 زفقة عدن طريق ايموزاآ) ((

فاس املغرب.

عنوافه(ا)) القباج  محمد  السيد 

طريق) بنجلون  تجزئة  عدن  زفقة  ((

ايموزاآ)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) قباج  يوسف  السيد 

 30000 زفقة عدن طريق ايموزاآ) ((

فاس املغرب

عنوافه(ا)) القباج  محمد  السيد 

طريق) بنجلون  تجزئة  عدن  زفقة  ((

ايموزاآ)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)) 8).

191I

SOBAFISC

 SOCIETE

HYDROTAZAGHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOBAFISC

9)1 شاآع املسي2ة الناظوآ، 000)6، 

الناظوآ املغرب

 SOCIETE HYDROTAZAGHINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

تزاغينـ  دآيوشـ  الناظوآ - 000)6  

MAROC الناظوآ

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16735

 06 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((017 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE HYDROTAZAGHINE

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحروقات.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6(000 (- الناظوآ) ـ) دآيوش) ـ) تزاغين)

.MAROC(الناظوآ

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام أوسب ):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: بوطاهري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) أوسب   هشام  السيد 

الناظوآ) ـ) دآيوش) ـ) تزاغين) مركز 

.MAROC(000)6))الناظوآ

السيد محمد بوطاهري عنوافه(ا))

الناظوآ) ـ) دآيوش) ـ) تزاغين) مركز 

.MAROC(000)6)الناظوآ

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) أوسب   هشام  السيد 

الناظوآ) ـ) دآيوش) ـ) تزاغين) مركز 

MAROC(000)6)الناظوآ

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)13)فوف25)

017))تحت آقم)637).

19(I

COMPTAFFAIRES

 A’TRAIT BEAUTE

ACADEMIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 A’TRAIT BEAUTE ACADEMIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ليزوآكيدي عماآة د الطابق الثاني 

آقم 6 - 8800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6 55

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A’TRAIT BEAUTE ACADEMIE

مدآسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

راصة للتجميل والحالقة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  د  عماآة  ليزوآكيدي 

آقم)6 - 8800))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

فتحي) الوهاب  عبد  دآاز  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
فتحي) الوهاب  عبد  دآاز  السيد 
عنوافه(ا))الواليات املتحدة)100007 

الواليات املتحدة امريكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة البيضاوي اسيا عنوافه(ا)))
شاآع الحسن الثاني اقامة فلوآيان)
عماآة ج)))آقم))0 8800))املحمدية)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)35 1.

193I

NEW CONNECT GROUPE

MYDS TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEW CONNECT GROUPE
 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

MYDS TRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
آقم 5)1 بوزفيقة  - 13100 بوزفيقة  

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.5673

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
0)0))تقرآ حل) 1))شتن25) املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
آأسمالها) مبلغ  ( (MYDS TRAV
مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000
 1(5 آقم) السالم  حي  اإلجتماعي 
املغرب) ( بوزفيقة) (13100 (- ( بوزفيقة)

فتيجة ل):)املنافسة الغي2 الشريفة).

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 13100 (- ( 5)1)بوزفيقة) السالم آقم)

بوزفيقة املغرب.)

و عين:

و) لكرافس  ( ( املعطي) السيد(ة))

عنوافه(ا))شاآع الحسن الثاني عماآة)

كلي آقم)1)تماآة)013)1)تماآة املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( سليمان) ب5ن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)79 .

19 I

BCNG

STE: INTELLIGENTICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: INTELLIGENTICA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم)9 

الداآ البيضاء - 0050) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78333

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTELLIGENTICA

إستشاآة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للمقاوالت.

(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم)9  (9 الطابق) الزآقطوني  شاآع 

الداآ البيضاء)-)0050))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

50.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: محمد) بن  الواحد  عبد  السيد 

50.000,00)حصة بقيمة)100)دآهم)

للحصة).

(: السيد عبد الواحد بن محمد) (

500)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) بن  الواحد  عبد  السيد 

بلوك املعلم عبد هللا زفقة) عنوافه(ا))

الداآ) ((0050 األلفة) ((8 آقم) (15

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

محمد) بن  الواحد  عبد  السيد 

بلوك املعلم عبد هللا زفقة) عنوافه(ا))

الداآ) ((0050 األلفة) ((8 آقم) (15

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 5 )75.

195I

STE FIDUCONFIANCE

 SAISS PRODUCTION

AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 SAISS PRODUCTION

AGRICOLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس، 

عماآة 116 ، مكاتب فدى، الشقة 

9، شاآع محمد الخامس املدينة 

الجديدة  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 337

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAISS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PRODUCTION AGRICOLE

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجاآية) العمليات  تسيي2  في 

للخدمة) أوالفالحية  أوالصناعية 

املدفية أوالعسكرية.

فاس،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشقة) فدى،) مكاتب  (، (116 عماآة)

املدينة) الخامس  محمد  شاآع  (،9

الجديدة))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوزوب  شكيب) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) شكيب  بوزوب   السيد 

30)آياض الدالية ابن الخطيب فاس)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حسن عبادي عنوافه(ا))03 

عرصة املنجوآ باب الحديد البطحاء)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)5)7).

196I

FOUZMEDIA

INDUS PERFORMANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

INDUS PERFORMANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شاآع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

568 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 INDUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PERFORMANCE

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة واشغال البناء.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم)  

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

صفيح) اسامة  محمد  السيد 

عنوافه(ا))))5)تجزئة الزيتوفة كلم)6 

---)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

صفيح) اسامة  محمد  السيد 

عنوافه(ا))))5)تجزئة الزيتوفة كلم)6 

---)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

197I

ACDEN

ام ج 2  انجنيرنغ
إعالن متعدد القراآات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

ام ج )  افجني2نغ   »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شوآ )1 

بالطو )00، 1100 شاآع القدس  

حي سيدي معروف -  70)0)  الداآ 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 1(5 9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)8))ف25اير)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة) الى  ( اإلداآة) مجلس  اشاآ 

متصرفين))من مهامهم وهم:))السيدة)

سوفتاغ.) إآيك  السيد  شامي.) مريم 

السيد سي2يل آوجر.

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

مايلي:)قرآ مجلس اإلداآة استقطاب)

للمتصرفين) املتبقية  للمدة  كبديل 
املستقيلين:)))السيد إدآيس العسري)
،)القاطن في كاليفوآفيا ادن فيال آقم)

النواصر) عمالة  (، بوسكوآة) (، (50

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

ويليام) السيد  ((،(PT810885(عدد

آوزي)،)املقيم في)0)1)،)شاآع أساس)

والحامل) فرنسا  (، باآيس) ( (،75006

((،(1 AT53 19(جواز السفر عدد

املقيم) (، سبوتي2) ماآكوس  السيد 

 Brucknerstr.4-82166 ( املافيا) في 

السفر) والحامل جواز  ( (-Gräfelfing

.CF8ZTF(NJ(عدد

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احيط مجلس اإلداآة علما باستقالة)

مهامها) من  شامي  مريم  السيدة 

كرئيس مجلس االداآة والسيد إآيك)

سوفتاغ من مهامه كمدير عام منتدب

على) ينص  الذي  آقم) :) قراآ 

كبديل) اإلداآة  مجلس  عين  مايلي:)

املتصرفين) املتبقية من والية  للمدة 
العسري) إدآيس  السيد  املستقيلين:)
ماآكوس) السيد  عام.) مدير  آئيس 

سبوتي2)،)مدير عام منتدب.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

لم يتم تعديل اي بند

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 98)75.

198I

ZOHASI SAHARA

IMP SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

الفتح،) حي  مزواآ،) شاآع  (193

العيون،)70000،)العيون املغرب

ذات) شركة  (IMP SAHARA

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

حي) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

10)مكرآ)) موالي آشيد بلوك) 1)آقم)

- 70000)العيون املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

33617

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA

أعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطباعة والطباعة واإلعالن والرسوم)

املتحركة)،

إفتاج الكتيبات وأعمال الطباعة)

املختلفة)،

-إفتاج أدوات اإلعالن واالتصال)،

ومياه) وكهرلاء) اجوآ  -وكيل 

الفواتي2) افواع  وكافة  وهواتف 

وامللصقات وضرائب مكتب التذاكر)

وردمات وفواتي2 متنوعة

والخطط) الدآاسات  إعداد  (-

ولرامج االتصال واإلعالن..
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عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
(- ( مكرآ) (10 آقم) بلوك) 1) آشيد 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد باهي الحبيب):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيدة باهي فالة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الحبيب  باهي  السيد 

حي سيدي محمد زفقة املاس آقم)03 

70000)العيون املغرب.

السيدة باهي فالة عنوافه(ا))بلوك)

ف آقم)189)حي موالي آشيد)70000 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الحبيب  باهي  السيد 

حي سيدي محمد زفقة املاس آقم)03 

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)8))أكتولر)

0)0))تحت آقم)0)0)/587).

199I

SOMIGEC

شركة الرحماني غاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMIGEC

 Bd(Allal(El(Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza(Maroc

شركة الرحماني غاز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القدس 

3، بلوك 7، آقم 13، - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

770

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الرحماني غاز.

غرض الشركة بإيجاز):)بي  الغاز.

القدس) (: املقر االجتماعي) عنوان 

تازة) (35000 (- (،13 آقم) (،7 بلوك) (،3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد التازي الرحماني عنوافه(ا))

حي القدس)3،مج)7،)آقم)13 35000 

تازة املغرب.

السيد أحمد الرحماني عنوافه(ا))

حي القدس)3،مج)7،)آقم)13 35000 

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد التازي الرحماني عنوافه(ا))

حي القدس)3،مج)7،)آقم)13 35000 

تازة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

(00I

BCNG

 STE: SUCCESS COM

DIGITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: SUCCESS(COM(DIGITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم)9 

الداآ البيضاء - 0050) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78335

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUCCESS COM DIGITAL

غرض الشركة بإيجاز):)اإلشهاآ.

(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم)9  (9 الطابق) الزآقطوني  شاآع 

الداآ البيضاء)-)0050))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: العماني) هاشمية  السيدة 
 100 بقيمة) حصة  (100.000,00

دآهم للحصة).
)السيدة هاشمية العماني):)1.000 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العماني) هاشمية  السيدة 
الغول) زاوية  آاسين  زفقة  عنوافه(ا))
الفشتالي دآج ب طابق)))شقة) )فال)
فلوآي)0050))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
العماني) هاشمية  السيدة 
الغول) زاوية  آاسين  زفقة  عنوافه(ا))
الفشتالي دآج ب طابق)))شقة) )فال)
فلوآي)0050)))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)019))تحت آقم)53 )75.

(01I

LOUKILI ADVISORY FIRM

AMORIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

LOUKILI ADVISORY FIRM
شإآع واد ملوية، سلوان 51، طابق 
3، آقم 13، االلفة، الداآالبيضاء ، 

0303)، الداآ البيضاء املغرب
AMORIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 19 زفقة 
والد زيان, دآب عمر - 0080) الداآ 

البيضاء املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1(0 89

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تمت) ((0(0 شتن25) ((9 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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التمثيل) االتجاآ,) االستي2اد,) (-
األقنعة,) تسويق  و  توزي   التجاآي,)
املطهرات,) الواقية,) الكمامات 
في) املتوفرة  ( الكحولية) املنظفات 
قواآير,)موزعات املنظفات الكحولية)
و) املنتجات  جمي   الى  باإلضافة 
 COVID(معدات الوقاية ضد في2وس

;19
التمثيل) االتجاآ,) االستي2اد,) (-
املنتجات) تسويق  و  توزي   التجاآي,)

الشبه الطبية.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 10)75.

(0(I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE  MARO FRESH
ATLANTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE  MARO(FRESH
ATLANTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفـقـة  
عبد الكــرم الخـطـابي آقــم 5 م ج    

فــاس - 30000 فــاس الـمــغــرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
6  97

 13 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE  MARO FRESH

.ATLANTIQUE
تـاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة للفواكة و الخضر
االست2اد والتصدير

اعمال مختلفة.
زفـقـة)) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
ج)))) م  (5 آقــم) الخـطـابي  الكــرم  عبد 

فــاس)-)30000)فــاس الـمــغــرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد عـبـدالحـق فــطـــاس):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
فــطـــاس) عـبـدالحـق  السيد 
تــازة) كـلــدمـان  عزآة  دواآ  عنوافه(ا))
 SOCIETE  MARO تــازة) (30000

.FRESH ATLANTIQUE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
فــطـــاس) عـبـدالحـق  السيد 
تــازة) كـلــدمـان  عزآة  دواآ  عنوافه(ا))

30000)تــازة الـمــغــرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/875).
(03I

FLASH ECONOMIE

AIN RAHMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

AIN RAHMA
التصفيـــة النهائيــــة

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
قرآ) ((0(0 شتن25) (30 املنعقد بتاآيخ)
مساهمو شركة)»AIN RAHMA)«)ما)

يلي):

-)املوافقة على تقرير املصفي

-)قفل تصفية الشركة
-)التشطيب على السجل التجاآي)

آقم)735)1)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) التجاآية بالبيضاء)

0)0))تحت آقم)055)75

من أجل النشر

(0 I

FLASH ECONOMIE

BAHR AL GHAZAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

BAHR AL GHAZAL

التصفيـــة النهائيــة

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

 (0(0 شتن25) (15 بتاآيخ) املنعقد 

 BAHR AL« شركة) مساهمو  قرآ 

GHAZAL)«)ما يلي):

-)املوافقة على تقرير املصفي

-)قفل تصفية الشركة
-)التشطيب على السجل التجاآي)

آقم)5 1683

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) التجاآية بالبيضاء)

0)0))تحت آقم)9868 7

من أجل النشر

(05I

SMOUNIAMINA

 STE INSTITUT DES MÉTIERS

 DE LA LOGISTIQUE ET DE

 L’AÉRONAUTIQUE PRIVE

IMLAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 STE(INSTITUT(DES(MÉTIERS

 DE LA LOGISTIQUE ET DE

 L’AÉRONAUTIQUE(PRIVE

IMLAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زفقة 

محمد الزآقطـوني العماآة 19 م ج  

فـــاس - 30000 فـــاس الـمـغــرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 9731

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((019 فوف25) ((0 في) املؤآخ 

املصادقة على):

مـاجـدوليــن) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (300 حــمــدون)

(ة)) السيد) ( 600)حصة لفائدة) أصل)

فوف25) ((0 بتاآيخ) الـكــوهــن  امــحــمــد 

.(019

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

دجن25) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

019))تحت آقم)019)/76) .

(06I

FLASH ECONOMIE

HOUD IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

HOUD IMMOBILIER

املقر االجتماعي  ) زفقة 5 حي 

الرحمة الداآالبيضاء

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

شتن25) (10 يوم) املنعقد  االستثنائي 

0)0))تقرآ مايلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة) (-

إلى):

 ( املجموعة) آشيد  موالي  حي 

آقم) )  التجاآي  املحل  (1 ساحة)

الداآالبيضاء
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األساسية) القوافين  تحيين  (-

املنصوص) التعديالت  وفق  للشركة 

عليها.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) التجاآية بالبيضاء)

0)0))تحت آقم)1 0)75.

من أجل النشر

(07I

BLEU SKY BUSINESS

DRILL HUILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD(YACOUB(EL

 MANSOUR 3ème(ETAGE(APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

DRILL HUILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 6  

شاآع زآقتوني الطابق السادس 

املكتب 15ـ 16 - 0000)  الداآ 

البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76951

 06 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DRILL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HUILE

است2اد و) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصدير).

  6 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

السادس) الطابق  زآقتوني  شاآع 

الداآ) ( ((0000  -  16 15ـ) املكتب)

البيضاء)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد حاج محمد اسامة):)1000 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

اسامة) محمد  حاج  السيد 

آقم) ازدهاآ  مجموعة  ( عنوافه(ا))

0)1)الطابق الثاني برشيد))مجموعة)

ازدهاآ آقم)0)1)الطابق الثاني برشيد)

برشيد برشيد.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

اسامة) محمد  حاج  السيد 

عنوافه(ا))))مجموعة ازدهاآ آقم)0)1 

الطابق الثاني برشيد))0)6))برشيد)

برشيد

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

(08I

FLASH ECONOMIE

KADIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCOGEF

Tél : 05.22.27.49.96

KADIS CONSTRUCTION

املقر االجتماعي تجزئة عائشة آقم 

9) حي الفالح الداآالبيضاء

العام) الجم   محضر  بمقت�شى 

ماآس) (16 يوم) املنعقد  االستثنائي 

0)0))تقرآ مايلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة) (-

إلى):

3/))عين) -)ممر صو فوآاص آقم)

السب  الداآالبيضاء

األساسية) القوافين  تحيين  (-

املنصوص) التعديالت  وفق  للشركة 

عليها.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (09 بتاآيخ) التجاآية بالبيضاء)

0)0))تحت آقم)) 7389.

من أجل النشر

(09I

MELIUS CONSULTING

SMART PLV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تاب  للشركة

MELIUS CONSULTING

آقم 9  ، زفقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب آقم 3 ألزاس 

لوآين، 0)01)، الداآ البيضاء 

املغرب

SMART PLV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7، زفقة 

سبتة ، إقامة آامي، الطابق الثاني 

، مكتب آقم 8 ، املستشفيات - 

0360) الداآ البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 51((3

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 يوليوز) ((3 في) املؤآخ 

تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)

دواآ) بالعنوان  الكائن  و  (- التسمية)

(- (، الشالالت) (، ،)شتيبة) سيدي علي)

8630)))املحمدية املغرب و املسي2 من)

طرف السيد(ة))بناني يونس.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)1 8)75.

(10I

SAGEST

DC CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

DC CENTER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1) 

زفقة عبد الكريم بنجلون اقامة 

بلفدير شقة 8)  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 535

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTER

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء).

 (1 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

اقامة) بنجلون  الكريم  عبد  زفقة 

فاس) (30000  -   (8 شقة) بلفدير 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد دان كوهين):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
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)السيد دان كوهين):)1000)بقيمة)
100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد دان كوهين عنوافه(ا))آقم)
زفقة عبد الكريم بنجلون اقامة) ((1
بلفدير شقة)8)))طابق الراب )30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد دان كوهين عنوافه(ا))آقم)
زفقة عبد الكريم بنجلون اقامة) ((1
بلفدير شقة)8)))طابق الراب )30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)916).
(11I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

طنجة بوت فيشين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
طنجة بوت فيشين  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 186 شاآع 
ولي العهد مركز افريا مكتب آقم 13 
الطابق االآ�شي طنجة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
109(81

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
طنجة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بوت فيشين).
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في املغرب أو في) سواء) (، من الشركة)
الخاآج)،)من رالل الوسائل الرقمية)
باألصالة عن ففسها) ،)سواء) واملادية)

أو فيابة عن أطراف ثالثة:
سياحة الصيد والرحالت البحرية
)جمي  األنشطة املرتبطة بشكل)

مباشر أو غي2 مباشر بالقطاع.
أو) البي   فقاط  وتشغيل  إنشاء)

الوكاالت أو الفروع في أي دولة.
املغرب) في  األنشطة  بهذه  القيام 
م ) باالشت2اك  أو  بمفردها  وراآجه 
اعتباآيين) أو  طبيعيين  أشخاص 

آررين.
وعلى) الخدمات  جمي   تقديم 
وجه الخصوص املساعدة)،)والوكيل)
وتنظيم) (، والسمسرة) بالعمولة 
والتجاآية) الصناعية  الشركات 
بشكل) مرتبط  كيان  وأي  والخدمية 
باألنشطة) مباشر  غي2  أو  مباشر 

املذكوآة أعاله
جمي  الخدمات املتعلقة بالغرض)

املؤس�شي املذكوآ أعاله.
براءات) كافة  واستغالل  تبادل 
والعمليات) والت2اريص  االرت2اع 
واألسماء) التجاآية  والعالمات 

التجاآية.
املواد) جمي   في  العامة  التجاآة 
املذكوآة) األشياء) من  بأي  املتعلقة 

أعاله.
االستي2اد والتصدير بشكل عام.

إنشاء)فروع أو وكاالت.
وبشكل أعم)،)أي عمليات منقولة)
أو) صناعية  أو  مالية  أو  عقاآية  أو 
بشكل) مرتبطة  تكون  قد  تجاآية 
مباشر أو غي2 مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)
بواحدة أو أررى من العمليات املشاآ)
إليها أعاله وذلك لتسهيل أو تعزيز او)

تطوير نشاط الشركة..
 186 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع ولي العهد مركز افريا مكتب آقم)

 90000 13)الطابق االآ�شي طنجة))-)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 GOUJAT ADRIEN السيد)

FRANCOIS : 500)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 GOUJAT ADRIEN السيد)

 RUE ABBE 3((ا)عنوافه(FRANCOIS

BEDEL 35870 LE MINIHIC-

 SUR-RANCE France 35 30 LE

.MINIHIC-SUR-RANCE  FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 GOUJAT ADRIEN السيد)

 RUE ABBE 3((ا)عنوافه(FRANCOIS

BEDEL 35870 LE MINIHIC-

 SUR-RANCE France 35 30 LE

MINIHIC-SUR-RANCE  FRANCE

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)35177).

(1(I

Aïd(comptable

STE EXTRA.B.k
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd(comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE EXTRA.B.k شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

تغالست تيزي وسلي تازة - 35000 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5597

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXTRA.B.k

 Travaux(/(:(غرض الشركة بإيجاز

 divers( ou( construction/( Import

.export(négoce

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 35000 (- تازة) وسلي  تيزي  تغالست 

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: العجوآي) الكريم  عبد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

500)حصة) ( (: السيد جباآ فيصل)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العجوآي) الكريم  عبد  السيد 

وسلي) تيزي  تغالست  دواآ  عنوافه(ا))

تازة)35000)تازة املغرب.

عنوافه(ا)) فيصل  جباآ  السيد 

العليا)) تازة  التوس   مجموعة ب  ((1

35000)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العجوآي) الكريم  عبد  السيد 

وسلي) تيزي  تغالست  دواآ  عنوافه(ا))

تازة)35000)تازة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)506.

(13I
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املركز الجهوي لالستثماآ لجهة العيون الساقية)

الحمراء

TOUCH OF SOUTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال25يد 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

TOUCH OF SOUTH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 5) 
بلوك x آقم 775 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(005

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUCH OF SOUTH

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات

التجاآة العامة

االست2اد و التصدير

عنوان املقر االجتماعي):)مدينة)5) 
العيون) (70000  -  775 آقم) (x بلوك)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد آلي  شرفي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) شرفي  آلي   السيد 

 1000  775 آقم) (x بلوك) ((5 مدينة)

االعيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) شرفي  آلي   السيد 

 70000 775 x)آقم) بلوك) ((5 مدينة)

العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)03)يوليوز)

0)0))تحت آقم)0)/1179.

(1 I

FOUZMEDIA

 ICÔNE NETTOYAGE « «

« SARL AU « IN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 ICÔNE(NETTOYAGE « SARL «

AU » IN « شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك أ آقم 

65 اوالد اوجيه  - 000 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56581

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ICÔNE NETTOYAGE « SARL AU

.» » IN

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب أو في الخاآج.

التنظيف) أعمال  جمي   (•

للمهنيين واألفراد

التجاآة (•

الحراسة واألمن (•

توآيد منتجات الصيافة (•

أعمال مختلفة. (•

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 000 (- ( اوجيه) اوالد  (65 آقم) أ 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سكينة القر�شي)))عنوافه(ا))

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سكينة القر�شي عنوافه(ا))

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

(15I

alfafisc(sarl

 TRANSPORT OUMAST

SARL
إعالن متعدد القراآات

alfafisc(sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place(des(taxis(Complexe(dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،

83350، OULED(TEIMA(MAROC

  TRANSPORT OUMAST SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دواآ ايت 

بلقاسم الجماعة القروية سيدي 

احمد اوعمر اوالد تايمة تاآودافت  

- - اوالد تايمة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.6((9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))1)ف25اير)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت جمي  حصص السيد آشيد)

 100 حصة) (750 عددها) اوماست 

عبد) مشياخ  للسيد  للحصة  دآهم 

اللطيف)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

آقم) اوماست  املسي2 آشيد  استقالة 

 JC( 9938(البطاقة الوطنية

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اللطيف) عبد  مشياخ  السيد  تعيين 
 JGB58398 الوطنية) البطاقة  آقم 

كمسي2جديد للشركة)

على) ينص  الذي  آقم) :) قراآ 

من) الشركة  تسمية  تغيي2  مايلي:)

 STE الى) (TRANSPORT OUMAST

GEURDANE  TRANS

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت جمي  حصص السيد آشيد)

 100 حصة) (750 عددها) اوماست 

عبد) مشياخ  للسيد  للحصة  دآهم 

اللطيف)

على) ينص  الذي  (:39 آقم) بند 

مايلي:)استقالة املسي2 آشيد اوماست)
 JC( 9938(آقم البطاقة الوطنية

على) ينص  الذي  (:39 آقم) بند 

مايلي:)استقالة املسي2 آشيد اوماست)
 JC( 9938(آقم البطاقة الوطنية

على) ينص  الذي  (:3 آقم) بند 

من) الشركة  تسمية  تغيي2  مايلي:)

 STE الى) (TRANSPORT OUMAST

GEURDANE  TRANS
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بتاآودافت) االبتدائية 

ماآس)0)0))تحت آقم)138.

(16I

LA FIDESSA

SAFIR CYLAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

SAFIR CYLAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 91  

املسي2ة 1 -د- الشقة آقم 16 

-مراكش- - 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.36001

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 

ذات) شركة  (SAFIR CYLAN حل)

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000

1)-د-)الشقة) 91 )املسي2ة) اإلجتماعي)

مراكش) ( 0000 (- -مراكش-) (16 آقم)

املغرب فتيجة لعدم مزاولة أي نشاط)

منذ تأسيسها.

و عين:

و) عمر  أيت  ( ( فاطمة) السيد(ة))

عنوافه(ا))91 )املسي2ة)1)-د-)آقم)16  

املغرب) مراكش  ( 0000 -مراكش-)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  91 وفي) ((0(0 شتن25) (30 بتاآيخ)

(- -مراكش-) ( (16 آقم) -د-) (1 املسي2ة)

0000 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

19)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)  67.

(17I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SITAKI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتافيا صندوق ال25يد 

609) ، 0000 ، مراكش املغرب

SITAKI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شاآع 

موآيتافيا صندوق ال25يد 609) - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107603

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.SITAKI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تأجي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمي  العقاآات املفروشة.

57)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  (609 ال25يد) صندوق  موآيتافيا 

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 Mathilde( Marie السيدة)

 Oceane RICHARDOT  :  1.000

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 Mathilde( Marie السيدة)

عنوافه(ا)) ( (Oceane RICHARDOT

تاآكة) (19 آقم) فيال  الليمون  اقامة 

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 Mathilde( Marie السيدة)

عنوافه(ا)) ( (Oceane RICHARDOT

تاآكة) (19 آقم) فيال  الليمون  اقامة 

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم) 11667.

(18I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

 LABEL D›ASSEMBLAGE ET
     DE PRODUCTION« (L.A.P)

)(sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

 LABEL D›ASSEMBLAGE ET DE

 (PRODUCTION« (L.A.P)     (sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

117 املنطقة الصناعية حي موالي 
آشيد, الداآالبيضاء - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب .
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.57(71

العام) الجم   بمقت�شى 
يوليوز) (07 في) املؤآخ  اإلستثنائي 

الشركة) آأسمال  آف   تم  ((0(0

دآهم«) (30.000.000« قدآه) بمبلغ 

إلى دآهم«) (30.000.000« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) (60.000.000«  

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)0)0))تحت آقم)7 13 7.

(19I

METROPOLE BUSINESS CENTER

ESSAFA TASNIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شاآع الزآقطوني الطابق3 ،  
آقم8  الداآ البيضاء ، 0360)، الداآ 

البيضاء املغرب

ESSAFA TASNIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دآب الخي2 
آقم   حي السواآت - - الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78 13

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESSAFA TASNIM

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة) الغدائية  املواد  بي   تجاآي,)

وغي2) الغدائية  املنتجات  مختلف  و 

غدائية..

عنوان املقر االجتماعي):)دآب الخي2)
آقم) )حي السواآت)-)-)الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 SOFIGOODS الشركة)

HOLDING :  500)حصة بقيمة)100 

دآهم للحصة).

السيد عبد العزيز شهمات):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 SOFIGOODS الشركة)

شاآع) (59 عنوافه(ا)) (HOLDING

 (0360  8 ( آقم) (3 زآقطوني الطابق)

الداآ البيضاء)املغرب.

شهمات) العزيز  عبد  السيد 

آقم) عماآة  فنيس  اقامة  عنوافه(ا))

0))زينب اسحاق))شاآع ابن تاشفين)

-)الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

شهمات) العزيز  عبد  السيد 

آقم) عماآة  فنيس  اقامة  عنوافه(ا))

0))زينب اسحاق))شاآع ابن تاشفين)

-)الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)95 )75.

((0I

comptafine

E-PARTENAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

E-PARTENAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق التاني آقم 6 - 

30)0) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 30 01

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 ماي) ((9 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 ASMAA (ة)) السيد) تفويت 

LAMSATFI 1.000)حصة اجتماعية)

من أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)

 KANGANG SOBNAGOU (ة))

ماي) ((9 بتاآيخ) (ALEX STEPHANE

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)735501.

((1I

MCG

دافانتير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

دافافتي2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عالل الفا�شي العماآة )1، الشقة 5، 

سين - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107859

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دافافتي2.

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املطاعم و محالت املأكوالت....

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عالل الفا�شي العماآة))1،)الشقة)5،)

سين)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( السيد فافا دافيد موآيس):)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

موآيس) دافيد  فافا  السيد 

حيان) أبو  زفقة  (39 عنوافه(ا))

مراكش) ( 0000 كليز) التوحيدي،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

موآيس) دافيد  فافا  السيد 

حيان) أبو  زفقة  (39 عنوافه(ا))

مراكش) ( 0000 كليز) التوحيدي،)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116899.

(((I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ويكوماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ويكوماآوك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شاآع 

موالي يوسف اقامة ياسين ) 

الطابق 5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.1093 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ويكوماآوك.

غرض الشركة بإيجاز):)االتصاالت)

واألحداث.

بي  أجهزة الصوت والعزل واإلفاآة.

الطعام) تقديم  األحداث:) تنظيم 

واإلقامة والفنادق.

تأجي2 جمي  أفواع األجهزة وأفظمة)

الصوت واملؤثرات الضوئية واملسرح)

وأمبي2.

العرض) وأجهزة  الوسائط 

املتحركة) الرسوم  وألعاب  والهياكل 

واأللعاب القابلة للنفخ والناآ

(، ريام) (، اصطناعية) ريام 

منصات)،)معدات تقديم الطعام.

الحفالت) أفواع  جمي   تنظيم 

والسهرات) والسهرات  واملناسبات 

والحفالت الخاصة والسهرات

بناء) (، املنتج) إطالق  (، الشركة)

الفريق)،)تنظيم مهرجان املوسيقى)،

واألزياء) والسينما  املسرح  عرض 

أو) واملؤتمرات  الرياضية  واألحداث 

الندوات

تجمي  وتفكيك) (، دارلي وراآجي)

األجنحة واملعاآض.

واإلعالن) والدعاية  االتصال 

بالفيديو والتصميم والطباعة بكافة)

أشكالها
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وثيقة)(منشوآات)،)بطاقة عمل).
االتصاالت) استشاآات  وكالة 

واإلعالن.
موظف استقبال)،)أمن)،)سي2فرات

تموين
الثقافية) املتحركة  الرسوم 

والتعليمية
بشكل) املرتبطة  األنشطة  جمي  

مباشر أو غي2 مباشر بالقطاع.
أو) البي   فقاط  وتشغيل  إنشاء)

الوكاالت أو الفروع في أي دولة.
في) املذكوآة  باألنشطة  القيام 
املغرب وراآجه بمفردها أو باالشت2اك)

م  آررين
أو) الطبيعيين  األشخاص 

االعتباآيين.
جمي  الخدمات املتعلقة بالغرض)

املؤس�شي املذكوآ أعاله.
براءات) كافة  واستغالل  تبادل 
والعمليات) والت2اريص  االرت2اع 

والعالمات التجاآية واألسماء
تجاآي.

املواد) جمي   في  العامة  التجاآة 
املذكوآة) األشياء) من  بأي  املتعلقة 

أعاله.
استي2اد).

8 شاآع) (: عنوان املقر االجتماعي)
موالي يوسف اقامة ياسين)))الطابق)

5 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: ( الحرتي) سفيان  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوافه(ا)) السيد سفيان الحرتي)
اصيلة) (90050 اصيلة) بغداد  شاآع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
)عنوافه(ا)) السيد سفيان الحرتي)
اصيلة) (90050 اصيلة) بغداد  شاآع 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6 )35).

((3I

الحسين فاضيل

 HERMES SMART

SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحسين فاضيل

مكتب آقم 15، املجم  املنهي ،تجزئة 

) شاآع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 HERMES SMART SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

آقم 15, املجم  املنهي تجزئة آقم ) 

شاآع عالل الفا�شي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.106763

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الرحيم))) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

333)حصة اجتماعية من) أبو الفتح)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

 05 بتاآيخ) آودآيكز جيل  ميكال  (ة))

أكتولر)0)0).

الرحيم))) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

333)حصة اجتماعية من) أبو الفتح)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))

جوز دمينك كيتيي2ز كوفزاليز بتاآيخ)

05)أكتولر)0)0).

الرحيم))) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

أبو الفتح) 33)حصة اجتماعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

لولز فياللت) ( فرنسيسكو جافي2) (ة))

افكيت بتاآيخ)05)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)3 1167.

(( I

bemultico((بيمولتيكو

HYDRO GEAR ايدرو جيار 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
آقم 106 شقة آقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

 ايدآو جياآ HYDRO GEAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج في 

الرقم 53 العمران 01 الحاجب - 

51000  الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51185

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ايدآو) ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HYDRO GEAR(جياآ

:)بائ  قط ) غرض الشركة بإيجاز)

الغياآ

بائ  االالت)

استي2اد وتصدير.

كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الحاجب) (01 العمران) (53 في الرقم)

51000))الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسماعيل سويري):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سويري) اسماعيل  السيد 

 (55 )0)آقم) عنوافه(ا))تجزئة املنتزه)

بوفكران) (5030( مكناس) بوفكران 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

سويري) اسماعيل  السيد 

 (55 )0)آقم) عنوافه(ا))تجزئة املنتزه)

بوفكران) (5030( مكناس) بوفكران 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1 35.

((5I

FLASH ECONOMIE

STOKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STOKE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

الطبيب عماآة ) معاآيف  - 0000) 

الداآ البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76961

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STOKE

استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعدات) املطابخ  وتركيب  ولي  

املطابخ.

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (0000 (- ( ))معاآيف) الطبيب عماآة)

الداآ البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

  00 ( السيد محمد كريم الزآاد):)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد حسام عبد الجليل)):))00) 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد عبد الجليل)):))00  

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزآاد) كريم  محمد  السيد 

عنوافه(ا))شاآع يعقوب املنصوآ دآج)

اقامة مزيرل) (8 الشقة) (3 الطابق) م 

0000)))الداآ البيضاء)املغرب).

الجليل)) عبد  حسام  السيد 

عنوافه(ا))حي مسنافة إقامة ليلى)3)د)

1)آقم)9  90060)طنجة))املغرب).

الجليل)) عبد  محمد  السيد 

عنوافه(ا))حي مسنافة إقامة ليلى))د)1 

آقم)9 90060))طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزآاد) كريم  محمد  السيد 

عنوافه(ا))شاآع يعقوب املنصوآ دآج)

اقامة مزيرل) (8 الشقة) (3 الطابق) م 

0000)))الداآ البيضاء)املغرب)

الجليل)) عبد  حسام  السيد 

عنوافه(ا))حي مسنافة إقامة ليلى)3)د)

1)آقم)9  90060)طنجة))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750870.

((6I

comptafine

M.MEDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

comptafine

 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca(maroc

M.MEDIOS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شاآع 

موالي يوسف الطابق الثالث آقم 

 1 - 30)0) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.398385

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 يوفيو) (1( املؤآخ في)

 Mr السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

 KAMGANG SOBNAGOU  ALEX

STEPHANE)كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)7 7357.

((7I

الحسين فاضيل

BIZZCOIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الحسين فاضيل

مكتب آقم 15، املجم  املنهي ،تجزئة 

) شاآع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

BIZZCOIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
آقم 15, املجم  املنهي تجزئة آقم ) 

شاآع عالل الفا�شي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.106819

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) (06 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))عبد الرحيم))أبو)

من) اجتماعية  حصة  (1.000 الفتح)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
أكتولر) (06 آيزوان كوهاآ بتاآيخ) (ة))

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116731.

((8I

الحسين فاضيل

 HERMES SMART
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

الحسين فاضيل

مكتب آقم 15، املجم  املنهي ،تجزئة 

) شاآع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

  HERMES SMART SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
آقم 15, املجم  املنهي تجزئة آقم ) 

شاآع عالل الفا�شي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 0000  مراكش  املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.106763

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)05)أكتولر)0)0))تم تعيين)

لولز) ( مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

جافي2) فرنسيسكو  افكيت  فياللت 

كمسي2 آرر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)3 1167.

((9I

FLASH ECONOMIE

 BUREAU ASSISTANCE

DIGITALE INCENDIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU ASSISTANCE DIGITALE

INCENDIE

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجتماعي: 55 شاآع 

الزآقطوني فضاء الزآقطوني 

الطابق 1 ك ه -  الداآ البيضاء
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77731

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة

 BUREAU ASSISTANCE  

:تسمية) (DIGITALE INCENDIE

الشركة

غرض الشركة:)-)التطوير واإلداآة)

من) السالمة  مجال  في  والدعم 

الحرائق في املجاالت التالية

- فصيحة دعم- تدقيق- دآاسة-

تقنية-مراقبة) ر25ة-مساعدة 

السالمة) فظام  املشروع-تنسيق 

-تطوير) تقنية) الحرائق-تجزئات  من 

األمنية-تدآيب-التطبيقات) الخطط 

واألدوات الرقمية

شاآع) (55 (: االجتماعي) املقر  (

الزآقطوني فضاء)الزآقطوني الطابق)

1)ك ه)-))الداآ البيضاء

املدة)):)99)سنة
 100.000 الشركة:) آأسمال 

دآهم،)مقسم كالتالي
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السيد ساعد محمد):)800)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة

حصة) (50 (: بكر) ساعد  السيد 
بقيمة)100)دآهم للحصة)

50)حصة) (: السيدة ساعد يسرى)
بقيمة)100)دآهم للحصة)

حصة) (50 (: علي) ساعد  السيد 
بقيمة)100)دآهم للحصة

50)حصة) (: السيدة مينة فرحات)
بقيمة)100)دآهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (:
وصفات ومواطن الشركاء

 01 عنوافه) السيد ساعد محمد 
الداآ) الراسين  حي  الي2موك  زفقة 

البيضاء
السيد ساعد بكر عنوافه زفقة ابن)
كثي2 زاوية زفقة ابو سفيان دآج ف ط)

1)ش)3)املعاآيف الداآ البيضاء
السيدة ساعد يسرى عنوانها زفقة)
الوآود عماآة))6)شقة))3)حي الراحة)

الداآ البيضاء
السيد ساعد علي عنوافه كندا

عنوانها) فرحات  مينة  السيدة 
3)شقة) 6)))شاآع الزآقطوني طابق)
الداآ) ( زاوية زفقة فجيب محفوظ) (6

البيضاء
والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة
 01 عنوافه) السيد ساعد محمد 
الداآ) ( الراسين) حي  الي2موك  زفقة 

البيضاء
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)  7517

(30I

FRETERIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

FRETERIUM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زفقة 
فوآمافدي، الطابق الثاني - 0100) 

الداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. (0095

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

آف ) تم  ((0(0 غشت) (06 في) املؤآخ 
آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)»11.600 

إلى) دآهم«)أي من)»103.900)دآهم«)

»115.500)دآهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)99 7.

(31I

la(marocaine(des(bilans

SOUFIJIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la(marocaine(des(bilans

محج 11 يناير مكتب آقم 8 عماآة 

أدآاآ حي الدارلة ، 80060، أكادير 

املغرب

SOUFIJIB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك آقم 

78 تجزئة أآكافة أيت ملول - 86150 

أيت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(15(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUFIJIB

استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير السل  واملنتوجات وتوزيعها.

عنوان املقر االجتماعي):)بلوك آقم)

78)تجزئة أآكافة أيت ملول)-)86150 

أيت ملول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: الحسن) الحمومي  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 50 ( (: سفيان) الحمومي  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن) الحمومي  السيد 
عنوافه(ا))بلوك آقم)78)تجزئة أآكافة)
أيت ملول)86150)أيت ملول املغرب.

السيد الحمومي سفيان عنوافه(ا))
بلوك آقم)78)تجزئة أآكافة أيت ملول)

86150)أيت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحسن) الحمومي  السيد 
عنوافه(ا))بلوك آقم)78)تجزئة أآكافة)
أيت ملول)86150)أيت ملول املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
3))أكتولر) )بتاآيخ) االبتدائية بافزكان)

0)0))تحت آقم))186.
(3(I

FISCALEX MAROC

MABRIPHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MABRIPHI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3) 
اقامة عايدة حي البحي2ة 0000  
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 5899
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ حل) ((0(0 05)ماآس) املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

MABRIPHI))مبلغ آأسمالها)10.000 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

  0000 اقامة عايدة حي البحي2ة) ((3

املغرب) مراكش  ( 0000 (- مراكش)

فتيجة ل):)ازمة في القطاع.

 (3 و حدد مقر التصفية ب آقم)

  0000 البحي2ة) حي  عايدة  اقامة 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.)

و عين:

و) فاآك  ( ماآكريت) السيد(ة))

عنوافه(ا))11)غي بول فالي2ي)350 3 

مراكش) (0000 فرنسا) بالج  فالراس 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)6 1167.

(33I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة تافياللت ملحقة)

وآزازات

 SOCIÉTÉ «BOURGATRAV «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة 

تافياللت ملحقة وآزازات

شاآع موالي آشيد عماآة دادس 

الطابق االول وآزازات، 5000 ، 

وآزازات املغرب

 SOCIÉTÉ »BOURGATRAV «

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

الكائن  آقم 51 تجزئة دآعة1  - 

7900  زاكوآة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3355

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ( »BOURGATRAV( «

.SARL AU

*تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فظام السقي بالتنقيط

*)البناء)واالشغال املختلفة)

*)املساومة).

كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 - دآعة1   تجزئة  (51 آقم) ( الكائن)

7900 )زاكوآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( علي) بوآكعة  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) علي  بوآكعة  السيد 

زاكوآة) ( 76(( ( افكام فزواطة) دواآ 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوآكعة علي عنوافه(ا))دواآ)

افكام فزواطة))))76 )زاكوآة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بزاكوآة)

0)0))تحت آقم)-.

(3 I

أحمد الفراوي

MEZDGHA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أحمد الفراوي

33 دآب امليت2 ص ب 5 3 صفرو ، 

31000، صفرو املغرب

MEZDGHA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  8  دآب 

امليت2 صفرو - 31000 صفرو املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(669

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (10 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بويزة) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))آشيد إفرح)

بتاآيخ)10)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (0( بتاآيخ) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم))0)فوف25)0)0).

(35I

مستامنة الرجاء)للمحاسبة

 AZ CASHMONEY

TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة

حي النجاة زفقة بني مالل آقم  3 ، 

3550)، سوق السبت املغرب

  AZ CASHMONEY TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ النكاآ 

بني مو�شى سيدي عي�شى بن علي - 

3500) سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

167

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CASHMONEY TRANSFERT

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال و وسيط مالي.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ النكاآ)

(- علي) بن  عي�شى  مو�شى سيدي  بني 

3500))سوق السبت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قاسمي) عزوز  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( قاسمي) عزوز  السيد 

سوق) ((3550 ( النكاآ سيدي عي�شى)

السبت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) قاسيمي  عزوز  السيد 

سوق) ((3550 ( النكاآ سيدي عي�شى)

السبت املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

آقم) تحت  ((0(0 فوف25) بتاآيخ) 0)

.11(

(36I

METREK COMPTA PRO

ALSMAR NOUR AL GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 ALSMAR NOUR AL GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة ) مجموعة 7) بلوك د آقم 

09 - 50) 1 سيدي يحيى الغرب 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1013

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في) 0)فوف25)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

7))بلوك د) ))مجموعة) »حي الوحدة)

آقم)09 - 50) 1)سيدي يحيى الغرب)

املغرب«)إلى)»)3)زفقة املعموآة عماآة)

القنيطرة)) (1 000 -  6 ب مكتب آقم)

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاآيخ)05 

فوف25)0)0))تحت آقم)0)0)/)3).

(37I

FUTURE CONSEIL

TEAM GENERALE 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 6100)، برشيد املغرب

 TEAM GENERALE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 
زفقة الحرية الطابق 3 الشقة 
آقم 5 الداآالبيضاء  - 0)01) 

الداآالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78 87

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TEAM((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. GENERALE

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة

أو) البضائ   وتصدير  استي2اد 

وسيط.
زفقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

 5 آقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

الداآالبيضاء))-)0)01))الداآالبيضاء)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عدي ايحيا)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( ايحيا) عدي  السيد 

قصر ايت يحيى النيف تنغي2)5800  

تنغي2 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( ايحيا) عدي  السيد 

قصر ايت يحيى النيف تنغي2)5800   

تنغي2 املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)651)75.

(38I

الحسين فاضيل

BIZZCOIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

الحسين فاضيل

مكتب آقم 15، املجم  املنهي ،تجزئة 

) شاآع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

BIZZCOIN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
آقم 15, املجم  املنهي تجزئة آقم ) 

شاآع عالل الفا�شي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.106819

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)06)أكتولر)0)0))تم تعيين)

مسي2 جديد للشركة السيد(ة)))كوهاآ)
آيزوان كمسي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116731.

(39I

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

M.B.Z IMMOBILIER S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAÎTRE MOHAMMED

BAKKALI

 Bd(Mohamed(V – Immeuble

 N°45- 2eme(étage(N° 06 –

 Tanger ، 90000، TANGER

MAROC

 M.B.Z IMMOBILIER S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ، مكتب 

سيس شاآع شيكوسفكي و شاآع 

قطب اقامة جولا ب الطابق   آقم 

6)1/ 1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107955

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.B.Z(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER S.A.R.L

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي).

مكتب) (، (: عنوان املقر االجتماعي)

شاآع) و  شيكوسفكي  شاآع  سيس 

آقم) قطب اقامة جولا ب الطابق) )

 6/1)1 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الزالل) العربي  محمد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

 100 ( (: ( الزالل) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد أيوب الزالل)):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: ( الزالل) عمران  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: ( السيد اسماعيل الزالل)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيدة دعاء)الزالل)):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزالل) العربي  محمد  السيد 

طنجة شاآع موالي آشيد) عنوافه(ا))
 90000 آقم) 1  (( زفقة) الفرح  حي 

طنجة))املغرب).

السيدة سكينة الزالل عنوافه(ا))
طريق الياسمين الجبل فيال الكركري)

طنجة))90000)طنجة))املغرب).

عنوافه(ا)) الزالل  أيوب  السيد 

شاآع موالي آشيد حي الفرح آقم) 1 

طنجة))90000)طنجة))املغرب).

عنوافه(ا)) ( الزالل) السيد عمران 

شاآع موالي آشيد))الفرح آقم)3)شقة)

 1)طنجة)90000)طنجة))املغرب).

السيد اسماعيل الزالل عنوافه(ا))

شاآع موالي آشيد تجزئة الفرح آقم)

طنجة)) (90000 طنجة) شقة) 1) (3

املغرب).

عنوافه(ا)) الزالل  دعاء) السيدة 

شاآع موالي آشيد حي الفرح آقم) 1 

طنجة)) (90000 طنجة) عمران  فيال 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزالل) العربي  محمد  السيد 

طنجة شاآع موالي آشيد) عنوافه(ا))
 90000 آقم) 1  (( زفقة) الفرح  حي 

طنجة))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (18 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)33916).

( 0I

شاآماكو

نور الحوز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شاآماكو

113 شاآع عبد الكريم الخطابي 

عماآة املهندس مدرل أ 8-7 ، 

0010 ، مراكش املغرب

فوآ الحوز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة



16111 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

آحو الشمالي جماعة قيادة اغواطيم 

تادآاآة دائرة تحناوت والية الحوز 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107801

 (9 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

فوآ) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الحوز.

عصر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحية) االنشطة  وجمي   الزيتون 

والحيوافية.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)

آحو الشمالي جماعة قيادة اغواطيم)

الحوز) والية  تحناوت  دائرة  تادآاآة 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 900 ( (: مريم) ساآوتة  السيدة 

حصة بقيمة)90.000)دآهم للحصة).

اسماعيل) موالي  ساآوتة  السيد 

دآهم) (10.000 حصة بقيمة) (100   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيدة ساآوتة مريم)

زفقة ابن تومرت آقم) )جليز))0000  

مراكش املدينة).

اسماعيل) موالي  ساآوتة  السيد 

عنوافه(ا))اسكجوآ تجزئة معطى هللا)

آقم)330 0000 )مراكش املدينة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

اسماعيل) موالي  ساآوتة  السيد 
عنوافه(ا))اسكجوآ تجزئة معطى هللا)

آقم)330 0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116831.
( 1I

ائتمافية الشريفي مباآك

Ste OUED LMA واد املا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

ائتمافية الشريفي مباآك
حي الرجافاهلل بلوك س الزفقة 05 
آقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب
واد املا Ste OUED LMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصحراء شاآع اشبيلية بلوك ل آقم 
3  - 000)8 طافطان املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 655
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 شتن25) ((8 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (3.900.000«
  .000.000« إلى) دآهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عينية.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
03)فوف25) االبتدائية بطافطان))بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)7)).
( (I

ائتمافية الشريفي مباآك

STE OUED LMA واد املا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

ائتمافية الشريفي مباآك
حي الرجافاهلل بلوك س الزفقة 05 
آقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

واد املا STE OUED LMA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصحراء شاآع اشبيلية بلوك ل آقم 

3  - 000)8 طافطان املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 655

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 8))شتن25) املؤآخ في)

بنكا))) السيد(ة)) للشركة  مسي2 جديد 

الغالية كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

03)فوف25) االبتدائية بطافطان))بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)7)).

( 3I

ائتمافية الشريفي مباآك

STE OUED LMA واد املا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمافية الشريفي مباآك

حي الرجافاهلل بلوك س الزفقة 05 

آقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

واد املا STE OUED LMA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصحراء شاآع اشبيلية بلوك ل آقم 

3  - 000)8 طافطان املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 655

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بنكا) الغالية  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

شتن25) ((8 بتاآيخ) بوآك   يوسف 

.(0(0

حنان الصباآ) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (100
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن25) ((8 بتاآيخ) بوآك   براهيم 

.(0(0
(ة))موفيدة بوآك ) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (100
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن25) ((8 بتاآيخ) بوآك   براهيم 

.(0(0
بنكا) الغالية  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (300
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن25) ((8 بتاآيخ) بوآك   براهيم 

.(0(0
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
03)فوف25) االبتدائية بطافطان))بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)7)).
(  I

 BEPOLYCO((مكتب الدآاسات املتعدد االستشاآات

ش م م

شركة سافولكي ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

مكتب الدآاسات املتعدد 
االستشاآات  BEPOLYCO ش م م
آقم 110 حي الحسني شاآع موالي 
آشيد وآزازات ، 5000 ، وآزازات 

املغرب
شركة سافولكي ش.م.م »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 356 
زاوية شاآع املغرب العربي وشاآع 
النصر وآزازات - 5000  وآزازات 

املغرب.
»إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1509
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 
شركة) لشركة  تاب   فرع  إغالق 
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عبد) تسميته  ش.م.م  سافولكي 

الرحمان الصحراوي))والكائن عنوافه)
الصحراوي)) الرحمان  عبد  شاآع  في 

ترميكت) لجديد  دواآتكمي  وآزازات 

وآزازات) ( 5000 وآزازات) عمالة 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)566.

( 5I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SALT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE SALT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التيسي2 آقم 6) طريق اسفي - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107689

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALT

-تحضي2) (: غرض الشركة بإيجاز)

الوجبات السريعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التيسي2 آقم)6))طريق اسفي)-)0000  

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة ايمان الحضاآي)
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: الطالب) ايت  فتيحة  السيدة 
500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحضاآي) ايمان  السيدة 
 10 عماآة) الفضل  اقامة  عنوافه(ا))
  0000 آقم) 10  االول  الطابق 

مراكش املغرب.
الطالب) ايت  فتيحة  السيدة 
 11 عماآة) اوآاد  جنان  عنوافه(ا))
الطابق الراب ) (15 مجموعة) ((0 آقم)

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحضاآي) ايمان  السيدة 
 10 عماآة) الفضل  اقامة  عنوافه(ا))
  0000 آقم) 10  االول  الطابق 

مراكش املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116735.
( 6I

nador(conseil(sarl(au

HOTEL GIRALDA
شركة املساهمة

تعيين مسي2 جديد للشركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
HOTEL GIRALDA   شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 00) شاآع 
الجيش امللكي  - 000)6 الناضوآ 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(395

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((0(0 يوفيو) (30 املؤآخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

الطيبي))مختاآ كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ) 1)شتن25)

0)0))تحت آقم)3071.

( 7I

COMPTAFFAIRES

OPTICAL AUDITION

إعالن متعدد القراآات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

OPTICAL AUDITION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: باآك بالزا 

1 زاوية يعقوب املنصوآ ويوسف بن 

تاشفين آقم 1 - 8800) املحمدية 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1(303

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)31)دجن25)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 1500000 بقيمة) املال  آأس  آف  

لرفعه من)50000)إلى)1550000)من)

الحساب الجاآي لشريك

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

بقيمة) املال  آأس  رفض  مايلي:)

1550000)إلى) 550000)لخفضه من)

1000000)دآهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 آقم) بند 

األسا�شي) النظام  تحيين  مايلي:)

للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 31 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

دجن25)019))تحت آقم)6  1.

( 8I

عمر بلغريب

 INDUSTRIELLE

 MAROCAINE D’AGGLOS

 PREFABRIQUES  « SIMA

« PREFA
إعالن متعدد القراآات

عمر بلغريب

75 شاآع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 1) ، 30000، 

فاس املغرب

 INDUSTRIELLE MAROCAINE

  D’AGGLOS PREFABRIQUES

SIMA(PREFA « « »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم9) 

تجزئة الرياض شقة ) طريق عين 

شقف  - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.    6661

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) ))غشت)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

العزوزي) يونس  السيد  استقالة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

شركة) تسيي2  من  (CD(0 556 آقم)

 INDUSTRIELLE MAROCAINE

 D’AGGLOS PREFABRIQUES   »

على السيد) «واإلبقاء) (SIMA PREFA

لبطاقة) الحامل  فياللي  باهج  يونس 

 C(01381 آقم) الوطنية  التعريف 

كمسي2 وحيد للشركة.)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعديل البند)15)من القافون االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 

يونس) السيد  استقالة  مايلي:)

واإلبقاء) شركة  تسيي2  من  العزوزي 

على السيد يونس باهج فياللي كمسي2)

وحيد للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/8 8).

( 9I

ANOIR & ASSOCIES

SUD SAISS FRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،

30000، fes(Maroc

SUD SAISS FRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع  

محمد  السالوي 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 519

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAISS FRO

إصالح) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وتركيب ابالت واملعدات.

-االستي2اد والتصدير.

-التجاآة.

فقل البضائ  للغي2.
-اللوجستيات وفقل البضائ )؛

-النقل الدولي للبضائ )؛
-تقديم الطعام

-معجنات).
   (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شاآع))محمد))السالوي)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
شريفي) علوي  محمد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
شريفي) علوي  محمد  السيد 
عنوافه(ا))شاآع النزهة آقم)6))الشقة)
الشقف) عين  طريق  (3 الفضيلة) (9

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
شريفي) علوي  محمد  السيد 
عنوافه(ا))شاآع النزهة آقم)6))الشقة)
الشقف) عين  طريق  (3 الفضيلة) (9

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)901).

(50I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

RANAMINE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شاآع عالل ابن عبد 
هللا آقم )3 الريش ، 00 )5، الريش 

املغرب
RANAMINE GROUP   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

صالح كرس تعاللين الريش - 00 )5 

الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(505

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  RANAMINE GROUP

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء)و االعمال التجاآية)

(املفاوضة).

عنوان املقر االجتماعي):)قصر ايت)

صالح كرس تعاللين الريش)-)00 )5 

الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد روجماني علي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد روجماني علي)

 11111 االمريكية) املتحدة  الواليات 

واشنطن الواليات املتحدة االمريكية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيد روجماني علي)

 11111 االمريكية) املتحدة  الواليات 

واشنطن الواليات املتحدة االمريكية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بميدلت)

0)0))تحت آقم)176.

(51I

ANOIR & ASSOCIES

BELINAYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،

30000، fes(Maroc

BELINAYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد  السالوي 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 531

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELINAYA

•)اإلقامة) (: غرض الشركة بإيجاز)

السياحية وغي2ها من أماكن اإلقامة)

قصي2ة األجل.

•)تشغيل وإداآة دوآ الضيافة..

   (: االجتماعي) املقر  عنوان 

30000)فاس) )السالوي) شاآع محمد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 Pascal Antoine Martial السيد)

بقيمة) حصة  (BELLACHE :  500

100)دآهم للحصة).
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  Marjorie(CANITROT( : السيدة)
500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 Pascal Antoine Martial السيد)
 1 36 ( ( ( عنوافه(ا)) (BELLACHE
 Chemin( Du( Mas( De( Lauze

Nîmes)30900)فرنسا.
 Marjorie( CANITROT السيدة)
 Chemin(Du(Mas 1 36(((ا)عنوافه

De(Lauze(30900(Nîmes)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 Pascal Antoine Martial السيد)
 1 36 ( ( عنوافه(ا)) (BELLACHE
 Chemin( Du( Mas( De( Lauze

Nîmes)30900)فرنسا
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 91).
(5(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE LOCATION CAR BEN
MAAMER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE LOCATION CAR BEN
MAAMER SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع )0 
آقم 6  عين العاطي 1 الراشيدية  - 

000)5 الرشيدية املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي -.
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)1))شتن25)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
العاطي) عين  ( 6 آقم) (0( »قطاع)
الرشيدية) (5(000 (- ( الراشيدية) (1

الحرية) »65زفقة  إلى) املغرب«)
الرشيدية)) (5(000 (- ( الراشيدية)

املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)308.
(53I

FOUZMEDIA

 SOCIETE  JULIEN SOREL
PRIVEE

إعالن متعدد القراآات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE  JULIEN(SOREL(PRIVEE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: : شاآع 

شاهيد الحسين بن علي إقامة آلي   
- - القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(5993
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بمقت�شى محضر الجم  العام الغي2)
تفويت) ما يلي:) العادي قرآ الشركاء)
السيد) يملكها  التي  جمي  الحصص 
السيدة) لفائدة  العوادة  علي  محمد 

أمينة البقالي
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
علي) محمد  السيد  استقالة  مايلي:)
تعيين) التسيي2،) مهمة  من  العوادة 
السيدة أمينة البقالي مسي2ة جديدة)
)لذلك تم تحيين القافون)

ً
للشركة تبعا

األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بمقت�شى محضر الجم  العام الغي2)
تفويت) ما يلي:) العادي قرآ الشركاء)
السيد) يملكها  التي  جمي  الحصص 
السيدة) لفائدة  العوادة  علي  محمد 

أمينة البقالي

على) ينص  الذي  (:( آقم) بند 

علي) محمد  السيد  استقالة  مايلي:)

تعيين) التسيي2،) مهمة  من  العوادة 

السيدة أمينة البقالي مسي2ة جديدة)
)لذلك تم تحيين القافون)

ً
للشركة تبعا

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االآبعاء) بسوق  االبتدائية 

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ)

. 55

(5 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SARA WIAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SARA WIAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم   زفقة 

طازوطة تجزئة هاجر الزهوآ )  - 

30000 فاس املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 5007

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.500.000«

 1.600.000« إلى) دآهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/933).

(55I

 BEPOLYCO((مكتب الدآاسات املتعدد االستشاآات

ش م م

 STE .شركة  اوزيد بالص ش.م.م

OZ PALACE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

مكتب الدآاسات املتعدد 

االستشاآات  BEPOLYCO ش م م
آقم 110 حي الحسني شاآع موالي 
آشيد وآزازات ، 5000 ، وآزازات 

املغرب

 STE .شركة  اوزيد بالص ش.م.م

OZ PALACE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآتجدا  

ترميكت عمالة وآزازات - 5000  

وآزازات املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10 (1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوآزازات))بتاآيخ)16)غشت)

0)0))تحت آقم)530.

(56I

االستاذ عمر جسوس

 SOCIÉTÉ DU NÉGOCE

AGRICOLE
إعالن متعدد القراآات

االستاذ عمر جسوس

 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes

 SOCIÉTÉ(DU(NÉGOCE

AGRICOLE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: دواآ والد 

رليفة سج  عين الشقف ))361 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

175  /فاس.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))0)يوليوز)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

(« مايلي:)إضافة شعاآ تجاآي لشركة)

(« و هو:) »)ش.م.م،) فيكوس أكريكول)

» SNA LA GHAZELLE

على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 
مايلي:)تشطيب على النشاط التجاآي)

التالي:)»)مقاولة فقل السل )»

على) ينص  الذي  (:03 آقم) قراآ 

إضافة نشاط تجاآي لغرض) مايلي:)

الشركة:))*)مستغل مطحنة أو مصن )

الهرس،) السحن،) الكسر،) للطحن،)

فزع) و  التقشي2  العصر،) السحق،)
البذوآ

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:03 آقم) بند 

التجاآية) النشاطات  تحديد  مايلي:)

املزاولة لشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))198.

(57I

sabahinfo

شركة شالة للخدمات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

شركة شالة للخدمات شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 

77 واجهة املرس  قلعة السراغنة 

3000  قلعة السراغنة املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(977

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 5))غشت) املؤآخ في)

ذات) شركة  للخدمات  شالة  شركة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

السراغنة) قلعة  ( املرس) واجهة  (77

املغرب) السراغنة  قلعة  ( 3000

فتيجة لعدم تحقيق الرلح.

و عين:

العينا�شي) ( ( رديجة) السيد(ة))
املرس)) واجهة  (77 آقم) عنوافه(ا)) و 

املغرب) السراغنة  قلعة  ( 3000

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 77 وفي آقم) ((0(0 5))غشت) بتاآيخ)

واجهة املرس))قلعة السراغنة)3000  

قلعة السراغنة املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)6) 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)0)/)7).

(58I

IBO NEGOCE

IBO NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBO NEGOCE

الداآ البيضاء ، 0080)، 

الداآالبيضاء الداآالبيضاء

IBO NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) 

شاآع مر�شى سلطان شقة 03 

طابق 1 الداآ البيضاء - 0006)  

الداآالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 50989

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((019 فوف25) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IBO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)التجاآة.

6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

مر�شى سلطان شقة)03)طابق)1)الداآ)

الداآالبيضاء)) ( ((0006 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

  M’HAMMED IBORK السيد)

دآهم) (5(.000 حصة بقيمة) (:  5(0

للحصة).

 YASSINE IBORK  :  110(السيد

حصة بقيمة)11.000)دآهم للحصة).

 MALAK IBORK  :  50 السيدة)

حصة بقيمة)5.000)دآهم للحصة).

 HAJAR IBORK  :  50 السيدة)

حصة بقيمة)5.000)دآهم للحصة).

  FIRDAWSSE IBORK السيدة)

دآهم) (5.000 بقيمة) حصة  (:  50

للحصة).

 RAYANE IBORK  :  110(السيد

حصة بقيمة)11.000)دآهم للحصة).

 YAHYA IBORK  :  110 السيد)

حصة بقيمة)11.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  M’HAMMED IBORK السيد)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ( ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  YASSINE IBORK السيد)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  MALAK IBORK السيدة)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  HAJAR IBORK السيدة)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  FIRDAWSSE IBORK السيدة)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  RAYANE IBORK السيد)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

السيد)YAHYA IBORK))عنوافه(ا))

  3 حي السماعلة شاآع زآقطوني آقم)

6010))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

  M’HAMMED IBORK السيد)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010   3 آقم) زآقطوني 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

(59I

االستاذ عمر جسوس

 SOCIÉTÉ DU NÉGOCE
AGRICOLE

إعالن متعدد القراآات

االستاذ عمر جسوس

 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes

 SOCIÉTÉ(DU(NÉGOCE

AGRICOLE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: دواآ 

والد رليفة، سج ،  عين الشقف 

))361 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

175  /فاس.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

التجاآية) النشاطات  تحديد  مايلي:)
املزاولة بمقر شركة)»)فيكوس أكريكول)

دواآ والد) الكائنة بفاس،) ش.م.م،) («

في) (، الشقف) عين  سج ،) رليفة،)

(تجاآة الحبوب)) الحبوب) (* ( ما يلي:)

() التصدير) و  االستي2اد  (* بالجملة.)

كتاجر))أو كوسيط).)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:03 آقم) بند 

التجاآية) النشاطات  تحديد  مايلي:)

املزاولة لشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)893).

(60I

business(processing(center

كابيس ترادينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

business(processing(center

 rue(yougoslavie(resid(andalous

 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc

كابيس ترادينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

الكريم الخطابي إقامة 78 مكتب 

آقم 18 مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107757

 08 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)كابيس) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ترادينك.

غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)

موادو أجهزة التعقيم و النظافة.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

الكريم الخطابي إقامة)78)مكتب آقم)

18)مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيدة كنزة العمراني)

 1 آقم) العمراني  مؤسسة  املسي2ة 

مكرآ)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيدة كنزة العمراني)

 1 آقم) العمراني  مؤسسة  املسي2ة 

مكرآ)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116780.

(61I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SKYLINE AUBERGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

آقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شاآع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

SKYLINE AUBERGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ عين 

اسماآ مشت2ك اغبالو اكوآاآ صفروا 

- 30000 صفروا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3063

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SKYLINE AUBERGE

غرض الشركة بإيجاز):)فندق.

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ عين)

اسماآ مشت2ك اغبالو اكوآاآ صفروا)

- 30000)صفروا املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد اللطيف عالوي):))300 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد عالوي):))350)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد يونس عالوي):))300)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد اشرف بوحوت):))50 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عالوي) اللطيف  عبد  السيد 

تغات) هبة  تجزئة  (((9 عنوافه(ا))

فاس)30000)فاس املغرب.

عنوافه(ا)) عالوي  محمد  السيد 

 30000 9)))تجزئة هبة تغات فاس)

فاس املغرب.

عنوافه(ا)) عالوي  يونس  السيد 

 30000 9)))تجزئة هبة تغات فاس)

فاس املغرب.

بوحوت) اشرف  محمد  السيد 

عنوافه(ا))1))زفقة عمرادآي�شي اقامة)

30000)فاس) السعادة آقم)17)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) عالوي  يونس  السيد 

 30000 9)))تجزئة هبة تغات فاس)

فاس املغرب

بوحوت) اشرف  محمد  السيد 

عنوافه(ا))1))زفقة عمرادآي�شي اقامة)

30000)فاس) السعادة آقم)17)فاس)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم)3)).

(6(I

Assilyan

ASSILYAN SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Assilyan

 N 02 rue 34 Hay(anas(Safi ،

46000، Safi(Maroc

ASSILYAN SARL-AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

الكرمة آقم1 تجزئة القدس حي 

وآيدة الكوآس بأسفي - 6000  

بأسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10311

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASSILYAN SARL-AU

تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل) مستحضرات  وتوزي  

ومنتجات النظافة الشخصية..
زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) القدس  تجزئة  آقم1) الكرمة 

  6000 (- بأسفي) الكوآس  وآيدة 

بأسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) النبوي  آسية  السيدة 

انس أسفي) حي  الزفقة) 3) (( الرقم)

6000 )أسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) النبوي  آسية  السيدة 

انس أسفي) حي  الزفقة) 3) (( الرقم)

6000 )أسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي))بتاآيخ)-)تحت آقم)

.-

(63I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIGMI BLUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TIGMI BLUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االآ�شي آقم 55) ايراك امادل 

امسوان اكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

  963

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIGMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BLUE

داآ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

امادل) ايراك  ((55 آقم) االآ�شي 

اكادير) (80000 (- اكادير) امسوان 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كالن بروفو لويس):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

لويس) بروفو  كالن  السيد 

إيزيس) حدائق  (35 شاآع) عنوافه(ا))

فرنسا) (3 1 0 فرنسا) مز  (3 1 0

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

لويس) بروفو  كالن  السيد 

إيزيس) حدائق  (35 شاآع) عنوافه(ا))

فرنسا) (3 1 0 فرنسا) مز  (3 1 0

فرنسا

هيلين) سيفي2ين  بي2يه  السيدة 

حدائق) (35 شاآع) عنوافه(ا)) موفيك 

 3 1 0 فرنسا) مز  (3 1 0 إيزيس)

فرنسا فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم)96983.

(6 I

ائتمافية لرفيد

EBL TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمافية لرفيد

شاآع مالك ابن مرحل’ زفقة طنجة, 

عماآة املحيط, طابق الثاني آقم: 1 

، 000)9، العرائش املغرب

EBL TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد آقم 5)9 العرائش 

000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5599

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EBL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين

النقل لحساب الغي2

فقل البضائ .

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرائش) (9(5 آقم) الجديد  املغرب 

000)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

اليمالحي) العربي  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اليمالحي) العربي  محمد  السيد 

عنوافه(ا))تجزئة املغرب الجديد آقم)

5)9 000)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

اليمالحي) العربي  محمد  السيد 

عنوافه(ا))تجزئة املغرب الجديد آقم)

5)9 000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاآيخ)6))أكتولر)

0)0))تحت آقم)0)0)/6)10.

(65I
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االستاذ عمر جسوس

 SOCIÉTÉ DU NÉGOCE

AGRICOLE

إعالن متعدد القراآات

االستاذ عمر جسوس

 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes

 SOCIÉTÉ(DU(NÉGOCE

AGRICOLE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دواآ 

والد رليفة، سج ،  عين الشقف 

))361 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: مقر 

175  /فاس- فرع 9135 /مكناس.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)18)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

تحديد النشاطات التجاآية) (- مايلي:)

فيكوس) (« شركة) بفرع  املزاولة 

الكائنة بمكناس) »)ش.م.م،) أكريكول)

املدينة) البساتين،) السعديين،) شاآع 

(* ( التالي:) النشاط  في  الجديدة،)

للطحن،) أو مصن   مستغل مطحنة 

السحق،) الهرس،) السحن،) الكسر،)

العصر،)التقشي2 و فزع البذوآ.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:03 آقم) بند 

التجاآية) النشاطات  تحديد  مايلي:)

املزاولة للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) بتاآيخ) )) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)908).

(66I

IBO NEGOCE

TIFAWIN JUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBO NEGOCE

الداآ البيضاء ، 0080)، 

الداآالبيضاء الداآالبيضاء

TIFAWIN JUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Rue 13 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Ahmed(El(Majjati(Res, Les

 Alpes 1er(EtageN°8 - 27000

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

  8189

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((019 فوف25) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIFAWIN JUS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Restauration(Rapide

 13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Rue( Ahmed( El( Majjati( Res,( Les

 Alpes( 1er( EtageN°8( -( 27000

الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 ZAINA TAOUHID السيدة)

دآهم) (10.000 حصة بقيمة) (:  100

للحصة).

 YASSINE IBORK  :  300(السيد

حصة بقيمة)30.000)دآهم للحصة).

 HAJAR IBORK  :  150 السيدة)

حصة بقيمة)15.000)دآهم للحصة).

 MALAK IBORK  :  150(السيدة

حصة بقيمة)15.000)دآهم للحصة).

 YAHYA IBORK  :  300 السيد)

حصة بقيمة)30.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 ZAINA TAOUHID السيدة)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات)) ((6010  3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  YASSINE IBORK السيد)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010  3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  HAJAR IBORK السيدة)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010  3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

  MALAK IBORK السيدة)

شاآع) السماعلة  حي  عنوافه(ا))

سطات) ((6010  3 آقم) زآقطوني 

املغرب.

السيد)YAHYA IBORK))عنوافه(ا))

 3 حي السماعلة شاآع زآقطوني آقم)

6010))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) (NABIL DARI السيد)

 DR IHITASSEN OUAOUIZERHTE

)0 )))أزيالل املغرب

(- بتاآيخ) ( تم اإليداع القافوني ب-)

تحت آقم)-.

(67I

 BEPOLYCO((مكتب الدآاسات املتعدد االستشاآات

ش م م

شركة تنميرت افازيون ش.م.م. 

 STE TANMERTE EVASION

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الدآاسات املتعدد 

االستشاآات  BEPOLYCO ش م م

آقم 110 حي الحسني شاآع موالي 

آشيد وآزازات ، 5000 ، وآزازات 

املغرب

 STE .شركة تنمي2ت افازيون ش.م.م

  TANMERTE EVASION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

سكوآة وآزازات - )550  وآزازات 

سكوآة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(867

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (07 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 STE شركة تنمي2ت افازيون ش.م.م.)

   TANMERTE EVASION SARL

دآهم) (( 0.000 آأسمالها) مبلغ 

مركز) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

وآزازات) ( 550( (- وآزازات) سكوآة 

عدم) (: ل) فتيجة  املغرب  سكوآة 

الوصول للهدف االجتماعي).

مركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سكوآة) ( 550( (- وآزازات) سكوآة 

املغرب.)

و عين:

و) صالح  اد  ( ابراهيم) السيد(ة))

الحوز) اسني  دواآوآغان  عنوافه(ا))

املغرب) اسني  ( (15( مراكش)

كمصفي)(ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)دواآوآغان اسني)

الحوز مراكش

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9)5.

(68I

AMJ MANAGEMENT

C.H.M RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زفقة  االآدن  اقامة يامنة   ) الطابق 

االول آقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

C.H.M RENT CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الكواآت مشاعلة شطر ثاني تجزئة 

6  6, طنجة - 90000 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109 55

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 C.H.M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. RENT CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) ثاني  شطر  مشاعلة  الكواآت 
6  6,)طنجة)-)90000)طنجة املغرب)
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة تميم شيماء):))500)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) ( شيماء) تميم  السيدة 
  05 حي مسنافة اقامة عماد ب8)آقم)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ( شيماء) تميم  السيدة 
  05 حي مسنافة اقامة عماد ب8)آقم)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)  353).
(69I

CANOCAF SARL

HERCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

CANOCAF SARL
شاآع الجيش امللكي زفقة الخنساء 

آقم 7 الطابق الثاني آقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الناظوآ

MAROC
HERCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املطاآ عماآة آحاب آقم 3 - 000)6 
الناظوآ املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.17615
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»00.000))دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (300.000« إلى) دآهم«)

طريق):))-.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم) 7 3.

(70I

CANOCAF SARL

STE NEW NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شاآع الجيش امللكي زفقة الخنساء 
آقم 7 الطابق الثاني آقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوآ

MAROC

STE NEW NADOR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 

صوفاصيد آقم 7  سلوان  -  )70)6 

الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0853

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NEW NADOR

غرض الشركة بإيجاز):)1/صناعة)

)/االستي2اد و) العبوات البالستيكية)

التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي األمل)

صوفاصيد آقم)7 )سلوان))-)))70)6 

الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الرحمان) عبد  لكموش  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحمان) عبد  لكموش  السيد 

 5 الخامس) محمد  شاآع  عنوافه(ا))

الناظوآ)) (6(70( ( ( سلوان) (01 آقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرحمان) عبد  لكموش  السيد 

 5 الخامس) محمد  شاآع  عنوافه(ا))

الناظوآ)) (6(70( ( ( سلوان) (01 آقم)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)5) 3.

(71I

Conseil(assistance(pme

 TR )  ت ر سولوشنز

( SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Conseil(assistance(pme

 3Rue(sidi(bennour(résidance

 zahra(Ain(borja(Casablanca

 appt(N° 153eme(étage، 20550،

Casablanca(Maroc

 ( TR SOLUTIONS )  ت آ سولوشنز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زفقة 

سيدي بنوآ الطابق   آقم 0)  عين 

ال25جة  الداآ البيضاء  - 0330) 

الداآ البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78531

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

آ) ت  (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.( TR SOLUTIONS()((سولوشنز

النقل و) (: غرض الشركة بإيجاز)

اللوجيستيك.

زفقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)عين) ((0 آقم) سيدي بنوآ الطابق) )

ال25جة))الداآ البيضاء))-)0330))الداآ)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسامة))الطرفباطي):))1.000 

حصة بقيمة)100,00)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الطرفباطي) ( اسامة) السيد 

عنوافه(ا))3))زفقة سيدي بنوآ الطابق)

 )آقم)0)))عين ال25جة))الداآ البيضاء))

0330))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الطرفباطي) ( اسامة) السيد 

عنوافه(ا))3))زفقة سيدي بنوآ الطابق)

 )آقم)0)))عين ال25جة))الداآ البيضاء))

0330))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)  7)75.

(7(I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N(AC

 MOROCCO REAL ESTATE
MANAGEMENT
إعالن متعدد القراآات

 N. AMAR(AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCO REAL ESTATE
MANAGEMENT »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 18 شاآع 
أميمة السايح ، طابق    - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.386( 9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
مجلس) في  جديدين  عضوين  تعيين 
 Nicolas DUYCK ( السيد) (: اإلداآة)
 (Bis)بس (50 ب:) عنوافه  الكائن 
سان) (93390 فبيان) كولوفيل  زفقة 
 NORMA CAPITAL و) بري فرنسا،)
»شركة التوصية البسيطة«))والكائن)
شاآع) (105 ب:) االجتماعي  مقرها 
فرنسا) باآيس  (75008 هوسمان،)
تحت) التجاآي  بالسجل  واملسجلة 
 Faïz(آقم:38879) 81)يمثلها السيد

 HEBBADJ
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
مايلي:)تغيي2 نشاط الشركة))إلى إداآة)
هيئات التوظيف الجماعي العقاآي)()
OPCI))و)/)أو إداآة هيئات التوظيف)
العقاآي بموجب قافون أجنبي يخص)
دول لديها اتفاقيات تبادل املعلومات)
والتعاون م  اململكة املغرلية,)وكذلك)
هذه) بإداآة  املتعلقة  العمليات 
يجوز) ذلك،) إلى  باإلضافة  الهيئات.)
للشركة أن تقوم بأنشطة ذات صلة)
للقوافين) لالئحة محددة طبقا  (

ً
وفقا

الساآية املفعول.

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املادة)   من  األري2ة  الفقرة  حذف 
التي تنص على ما يلي:)»يجوز ملجلس)
أن) (،

ً
اإلداآة،)حيثما آأى ذلك مناسبا

ين�شئ أو ينقل أو يزيل أي مؤسسة أو)
وكالة أو فرع أو مكتب أو وديعة.«

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) (3 البند) تعديل  على  املوافقة 

النظام األسا�شي)»)نشاط الشركة)»
بند آقم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) البند) ) تعديل  على  املوافقة 

النظام األسا�شي)»املقر االجتماعي«
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)513)75.

(73I

مكتب املحاسبة اطاكوم

 STE HIDA IKHWAN
 SERVICE ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زفقة 63 آقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
 STE HIDA IKHWAN SERVICE
ET TRAVAUX DIVERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 
ملعب - 600)5 تنجداد املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10539
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (19 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 STE HIDA IKHWAN SERVICE ET
)مبلغ آأسمالها) (TRAVAUX DIVERS
مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000
اإلجتماعي قصر اكلي ملعب)-)600)5 

تنجداد املغرب فتيجة ل):)تلقائي.

و حدد مقر التصفية ب قصر اكلي)

ملعب)-)600)5)تنجداد املغرب.)

و عين:

و) حيدا  ( محمد) السيد(ة))
1آقم) مجموعة) (3 القدس) عنوافه(ا))

61)تازة)35000)تازة املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)05)فوف25)

0)0))تحت آقم)316.

(7 I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

MY FOODY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

MY FOODY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شاآع 

الزآقطوني، الطابق الثامن آقم  )  

- 0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78193

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOODY
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استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

أي مقهى أو مطعم عصري أو تقليدي)

ومحل) الخفيفة  للوجبات  أومطعم 

للمثلجات أو للحلويات أومخ5زة.

الحفالت) ممون  بأعمال  القيام 

معدات) وتأجي2  وإداآة  إستقبال  من 

الحفالت واملقاهي.)

معدات) جمي   وتصدير  استي2اد 

املطاعم ومموني الحفالت.

بي  جمي  املنتوجات الغذائية.

ولي  وتجاآة وتمثيل وتوزي ) شراء)

والسل ) املنتجات  جمي   وتصني  

واإلمدادات وامللحقات املتعلقة بأحد)

األغراض املذكوآة سابقا.

املشاآكة املباشرة أو غي2 املباشرة)

هدف) لها  التي  الشركات  جمي   في 

الشركة،) لهدف  موازي  أو  مشابه 

في) املشاآكة  شركة،أو  بإنشاء) إما 

إنشائها،أو الزيادة في آأسمال شركة)

كائفة،أو عن طريق االكتتاب أو شراء)

األسهم)،أو التكتل أو غي2 ذلك.

العمليات) جمي   عامة  بصفة  و 

املالية،) الصناعية،) التجاآية،)

املنقولة أو العقاآية املرتبطة بصفة)

مباشرة أو غي2 مباشرة بأحد األغراض)

املذكوآة أعاله أو التي قد تسهل فمو)

الشركة.)).

عنوان املقر االجتماعي):)59،)شاآع)

الزآقطوني،)الطابق الثامن آقم) )  - 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: عاللي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 300 ( (: السيد فوآ الدين النبوي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (300 ( (: السيد فؤاد عاللي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيدة كوثر عاللي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى عاللي عنوافه(ا))

تجزئة الشريفة)))آقم)1))كاليفوآفيا)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
النبوي) الدين  فوآ  السيد 

159،)شاآع النخيل عماآة) عنوافه(ا))

أ آقم)13)حي الرياض))10100)الرلاط)

املغرب.

السيد فؤاد عاللي عنوافه(ا))شاآع)

املنزه آقم) 1   تجزئة  الثاني  الحسن 

8800))املحمدية املغرب.

عنوافه(ا)) عاللي  كوثر  السيدة 
(،(3 آقم) (،5 زفقة) سهام،) تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((0000 كاليفوآفيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فؤاد عاللي عنوافه(ا))شاآع)

املنزه آقم) 1   تجزئة  الثاني  الحسن 

8800))املحمدية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)7 ))75.

(75I

SNAR

SNAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SNAR

39 تجزئة فادي  شاآع عبدالقادآ 

الصحراوي س عثمان البيضاء. ، 

50 0)، الداآ البيضاء املغرب

SNAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 تجزئة 
فادي  شاآع عبدالقادآ الصحراوي 

س عثمان البيضاء. - 50 0) الداآ 

البيضاء املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(87805

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 شتن25) في) )) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ( (SNAR الوحيد) ذات الشريك 

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

فادي)) تجزئة  (39 اإلجتماعي) مقرها 

س) الصحراوي  عبدالقادآ  شاآع 

الداآ) ((0 50 (- البيضاء.) عثمان 

توقف) (: ل) فتيجة  املغرب  البيضاء)

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)39)تجزئة)

الصحراوي) عبدالقادآ  شاآع  ( فادي)

الداآ) ((0 50 (- س عثمان البيضاء.)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد(ة)))آشيد))امني و عنوافه(ا))

الداآ) (6 آقم) حي لال مريم بلوك) 10)

البيضاء) الداآ  ((0670 البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750977.

(76I

CAF MAROC

 MEDITERRANEAN

CULTURAL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 MEDITERRANEAN CULTURAL

CENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع فاس 

إقامة غزالن الطابق االول الشقة 
آقم 1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

86085

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((018 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MEDITERRANEAN CULTURAL

.CENTER

تكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم اللغات.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  غزالن  إقامة  فاس 

الشقة آقم)1 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد معاد اللغميش):))50)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 50 ( (: شوكي2) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اللغميش عنوافه(ا)) معاد  السيد 
 90000  1 آقم) (37 زفقة) السواني 

طنجة املغرب.

السيدة سعيدة شوكي2 عنوافه(ا))
 90000  1 آقم) (37 زفقة) السواني 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

اللغميش عنوافه(ا)) معاد  السيد 
 90000  1 آقم) (37 زفقة) السواني 

طنجة املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

018))تحت آقم)198786.

(77I

FIDUCIAIRE CHEMS

NORD STARE SERVICE
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
NORD STARE SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
مو�شى تجزئة آلاطي زفقة آوداني آقم 

11150 سال املغرب. 8 مكرآ - )
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.18769

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم)) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)
تجزئة) مو�شى  »سيدي  من) للشركة 

آلاطي زفقة آوداني آقم)8)مكرآ)-))
»سافية) إلى) املغرب«) سال  (11150
بنداود زفقة النخيلة آقم)05))سيدي)

مو�شى سال)-)11150)سال))املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بسال) االبتدائية 

0)0))تحت آقم) 8)35.

(78I

FOURIM INFO

فوغيم أنفو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOURIM INFO
العيون دآب النماآ 9 9 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
فوغيم أففو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي العيون 

دآب النماآ, آقم 9 9 بتطوان - 

93010 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(78(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (0 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فوغيم)

أففو.

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوماتية،) و  املكتبية  األدوات 

الطباعة الحراآية و الرقمية،)التصوير)

و التسويق الرقمي.
العيون) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- بتطوان) (9 9 آقم) النماآ,) دآب 

93010)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) العطاآ  هند  السيدة 

شاآع العيون قرب سيدي بن مسعود,)
آقم)9 9 93010)تطوان املغرب.

عنوافه(ا)) العطاآ  حمزة  السيد 
 9 9 آقم) شاآع العيون دآب النماآ,)

93010)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) العطاآ  هند  السيدة 

شاآع العيون قرب سيدي بن مسعود,)
آقم)9 9 93010)تطوان املغرب

عنوافه(ا)) العطاآ  حمزة  السيد 
 9 9 آقم) شاآع العيون دآب النماآ,)

93010)تطوان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)19)أكتولر)

0)0))تحت آقم)783 .

(79I

MAGASIN ATHWAB KELAA

 MAGASIN ATHWAB KELAA
M.A.K

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAGASIN ATHWAB KELAA

جماعة املرلوح قلعة السراغنة, 

جماعة املرلوح قلعة السراغنة 

جماعة املرلوح قلعة السراغنة, 

جماعة املرلوح قلعة السراغنة، 

3000 ، قلعة السراغنة املغرب

 MAGASIN ATHWAB KELAA

M.A.K  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املرلوح 

قلعة السراغنة آقم  37  - 3000  

قلعة السراغنة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 ( 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAGASIN ATHWAB KELAA

. M.A.K

غرض الشركة بإيجاز):)التجاآة في)

مجال األقمشة).

املرلوح) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  3000 - قلعة السراغنة آقم) 37  

قلعة السراغنة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ملصدق)) عبدالرزاق  السيد 

عنوافه(ا))املرلوح قلعة السراغنة آقم)

 37  3000 )قلعة السراغنة))املغرب)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

ملصدق)) عبدالرزاق  السيد 

عنوافه(ا))املرلوح قلعة السراغنة آقم)

 37  3000 )قلعة السراغنة))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاآيخ)05 

فوف25)0)0))تحت آقم)0)0)/87).

(80I

CANOCAF SARL

 AMAALLEM TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

CANOCAF SARL

شاآع الجيش امللكي زفقة الخنساء 
آقم 7 الطابق الثاني آقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوآ

MAROC

 AMAALLEM TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي ميدي 

01  -  05)6 الدآيوش املغرب .

تقليص هدف الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

11919

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تم حذف)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

)/بي ) التصدير) و  االستي2اد  (/1

مستلزمات الكمبيوتر واملكاتب).
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)77 3.

(81I

FREE COMPTA SARL

TACN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FREE COMPTA SARL

 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER

MAROC

TACN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

 Angle وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Avenue(Cadi(Ayad(et(Rue

 Magnolias  Immeuble(Aba

 Soufiane 3ème(Etage(N°17 -

.90000 Tanger(Maroc

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.99197

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 شتن25) ((( في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ( (TACN الوحيد) الشريك  ذات 

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

 Angle( Avenue اإلجتماعي) مقرها 

  Cadi( Ayad( et( Rue( Magnolias

 Immeuble( Aba( Soufiane( 3ème

 Etage( N°17( -( 90000( Tanger

Maroc)فتيجة ل):)الشركة ال تعمل.

 Angle التصفية ب) مقر  و حدد 

 Avenue( Cadi( Ayad( et( Rue

 Magnolias( ( Immeuble( Aba

 Soufiane( 3ème( Etage( N°17( -

 .90000(Tanger(Maroc

و عين:

السيد(ة))AMINE  BAIDOURI)و)

 COMP RESD CHAKIRA((ا)عنوافه

 IMB( B( 4( N°( 175( 90000( Tanger

Maroc)كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 593.

(8(I

AMDE

ABALI BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ABALI BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة سمية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل 

البيضاء زفقة سمية اقامة شهرزاد 

3 الطابق 5 النخيل البيضاء 0 03) 

CASABLANCA املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 03309

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (31 في) املؤآخ 

املصادقة على):

ابالي) فجيب  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 80

1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))ايوب))

املعطالوي بتاآيخ)31)غشت)0)0).

 (0 رالد ابالي) (ة)) تفويت السيد)

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

ايوب)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

املعطالوي بتاآيخ)31)غشت)0)0).

(ة))موالي احفيظ) تفويت السيد)

50))حصة اجتماعية) مادوني علوي)

لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 

السيد)(ة))ايوب))املعطالوي بتاآيخ)31 

غشت)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 08 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)1)90 7.

(83I

BREST CAR

BREST CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BREST CAR

آقم 11 زفقة واد زيز حي الحرية ، 

60300، بركان املغرب

BREST CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ج3-) 

الشقة 08 الطابق االول تجزئة دآاق 

- 63600 السعيدية املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.61(9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))سفيان قيسامي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 00

1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))سناء)

تسولي بتاآيخ)7))أكتولر)0)0).

تفويت السيد)(ة))سفيان قيسامي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (100

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتولر) ((7 مليكة بوجمعاوي بتاآيخ)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (03 بتاآيخ) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)35 .

(8 I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة تافياللت ملحقة)

وآزازات

 SOCIÉTÉ EQUIPE HSSAINE

« TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة 

تافياللت ملحقة وآزازات

شاآع موالي آشيد عماآة دادس 

الطابق االول وآزازات، 5000 ، 

وآزازات املغرب

 SOCIÉTÉ(EQUIPE(HSSAINE

TRANS SARL » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 57 

بلوك 6 حي السالم الجديد  - 5000  

وآزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11105

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ( EQUIPE( HSSAINE

.« TRANS SARL

*النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي لبضائ  الغي2)).
 57 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

بلوك)6)حي السالم الجديد))-)5000  

وآزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السعيدي) كمال  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 800 ( (: السعيدي) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال السعيدي عنوافه(ا))

57  5000 )وآزازات) حي السالم آقم)

املغرب.

السيد محمد السعيدي عنوافه(ا))
 6 بلوك) آقم57) ( حي السالم الجديد)

5000 )وآزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد كمال السعيدي عنوافه(ا))

وآزازات) ( 5000  57 حي السالم آقم)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

05)فوف25) بتاآيخ) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)-.

(85I

FNMCOMPTA

AHAJJAN TRANS
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

AHAJJAN TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
آقم 3 إقامة ياسمين 8) ب.د 

يعقوب املنصوآ-القنيطرة - 0)0 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56973

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AHAJJAN TRANS
فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ب.د) ((8 ياسمين) إقامة  (3 آقم)
 1 0(0 (- يعقوب املنصوآ-القنيطرة)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: احجان) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 1000 (: احجان) محمد  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) احجان  محمد  السيد 
حي الزهراء)الزفقة)7))آقم) 1)-)طنجة)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) احجان  محمد  السيد 
حي الزهراء)الزفقة)7))آقم) 1)-)طنجة)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم))373.

(86I

STE GESTAC SUD SARL

اثري الك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
اثري الك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : كلم 35 
براج لال تكركوست طريق اميزميز - 

000)  مراكش املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.69911

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
0)0))تقرآ حل) )))شتن25) املؤآخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  الك  اثري 
 100.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم)
35)براج لال تكركوست طريق اميزميز)
مراكش املغرب فتيجة للم) ( (000  -
تتمكن الشريكة من تحقيق الهدف)

الدي انشئت من اجله.
و عين:

و) افوزاآ  ( ابراهيم) ( السيد(ة))
براج لال تكركوست طريق) عنوافه(ا))
املغرب) مراكش  ( (000 اميزميز)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 35 وفي كلم) ((0(0 شتن25) ((( بتاآيخ)
(- اميزميز) براج لال تكركوست طريق 

000) )مراكش املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116916.

(87I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE HUILLERIE MHAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC
STE HUILLERIE MHAYA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 DOUAR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MOUSSAKINE MHAYA
MEKNES - 50000 مكناس اململكة 

املغرلية.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(( (3

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 غشت) (05 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»300.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) ( 00.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7)35.

(88I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ALYATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

آقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شاآع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

ALYATRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7   

تجزئة عزيزة طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.59(55

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)915).

(89I
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ديوان الخدمات

STE MANETAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

STE MANETAC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

فلسطين آقم 57 حي الزاوية - 

16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8667

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANETAC

الت2حيب) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستقبال

املحالت) واجهات  تنظيف 

واملحالت التجاآية والشقق

مشغل مطعم.

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

فلسطين آقم)57)حي الزاوية)-)16000 

سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: بودالية) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)10.000)دآهم للحصة).

  00 ( (: يوسف) اللحياني  السيد 

حصة بقيمة)0.000 )دآهم للحصة)

  00 ( (: املهدي) اللحياني  السيد 

حصة بقيمة)0.000 )دآهم للحصة).

الزهراء) اللحياني فاطمة  السيدة 

دآهم) (10.000 حصة بقيمة) (100   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسن بودالية عنوافه(ا))

 16000 الزاوية) آقم) 1) االمل  حي 

سيدي قاسم املغرب.

السيد اللحياني يوسف عنوافه(ا))

حي السعادة آقم)381 16000)سيدي)

قاسم املغرب.

السيد اللحياني املهدي عنوافه(ا))

حي السعادة آقم)381 16000)سيدي)

قاسم املغرب.

الزهراء) اللحياني فاطمة  السيدة 

 381 آقم) السعادة  حي  عنوافه(ا))

16000)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسن بودالية عنوافه(ا))

 16000 الزاوية) آقم) 1) االمل  حي 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت آقم)-.

(90I

COTEXPER

EPISAVEUR
إعالن متعدد القراآات

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine

 Route(de(Casa، 40000،

MARRAKECH MAROC

EPISAVEUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:  متجر 
آقم 3 و   الضحى منتدى 39 طريق 

الصويرة - - مراكش  املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.8 015

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)06)غشت)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بنيس) عبداللطيف  السيد  استقالة 

بصفة نهائية من منصب املسي2.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املسي2) دينيا  فوال  السيدة  تنصيب 

الوحيد للشركة ملدة غي2 محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)-:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحين بنود النظام االسا�شي طبقا)

ملا ذكر اعاله.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116665.

(91I

CGID

ACHEMAOUI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CGID
 67RUE(AZIZ(BELLAL 2EME
 ETG(N°3 MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ACHEMAOUI IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زفقة 
عزيز بالل الطابق ) آقم الشقة 3 
املعاآيف - 0000) الداآالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 7((61
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACHEMAOUI IMMO

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخصصة) االآا�شي  شراء) و  التعمي2 

االعمال) جمي   و  والفالحية  للبناء)

الخاصة بالتعمي2.

زفقة) (67 (: عنوان املقر االجتماعي)

 3 الشقة) آقم  (( الطابق) بالل  عزيز 

الداآالبيضاء) ((0000 (- املعاآيف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد آضوان عشماوي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: عديل) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عشماوي) آضوان  السيد 

اقامة) املقاومة  شاآع  (78 عنوافه(ا))

املرزوقي طابق)6)الشقة)80)الجي2وفد)

0000))الداآالبيضاء)املغرب.

السيدة سكينة عديل عنوافه(ا))

السفلي) الطابق  ملياء) تجزئة  (1(

 (0000 بن25كة) املهدي  شاآع  (1 ش)

الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عشماوي) آضوان  السيد 

اقامة) املقاومة  شاآع  (78 عنوافه(ا))

املرزوقي طابق)6)الشقة)80)الجي2وفد)

0000))الداآالبيضاء)املغرب

السيدة سكينة عديل عنوافه(ا))

السفلي) الطابق  ملياء) تجزئة  (1(

 (0000 بن25كة) املهدي  شاآع  (1 ش)

الداآالبيضاء)املغرب

عنوافه(ا)) عديل  بولكر  السيد 

 (0000 ية) السعيد  الدآاق  تجزئة 

السعيد ية املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)10 0).

(9(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ZEMOURI HUILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC

ZEMOURI HUILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

موسكين مهاية مكناس - 50000 

مكناس اململكة املغرلية.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 3(37

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 غشت) في) 0) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»300.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) ( 00.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)3508.

(93I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

HNINI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED

LARBI

 RUE(EL(HARIRI(N 17 TANGER 7

، 90000، TANGER(MAROC

HNINI IMPORT EXPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 RUE 19 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 55 ANBAR(AOUAMA - 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
80335

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((017 ف25اير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HNINI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMPORT EXPORT
التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستي2اد بي  وشراء)لجمي  املواد).
 RUE 19 (: عنوان املقر االجتماعي)
 55 ANBAR AOUAMA - 90000

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: محمد) الحنيني  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) محمد  الحنيني  السيد 
آقم) بني مكادة اآض الدولة زفقة5 )

)5 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) محمد  الحنيني  السيد 
آقم) بني مكادة اآض الدولة زفقة5 )

)5 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
ف25اير) ((3 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

017))تحت آقم)5 )101.
(9 I

CAF MAROC

BELIMO SOLUTION

إعالن متعدد القراآات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BELIMO SOLUTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

الجبل إقامة شقرون آقم  1 

الطابق 3 آقم  1 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.70831

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 1)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

يونس يوسفي) السيد  تفويت  مايلي:)

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية) (،

من) (50% املغربي،) (،F38(1 5 آقم)

الحصص االجتماعية للشركة لفائدة)

السيد الطاهر القوآ)،)الحامل لبطاقة)

.F500950(التعريف الوطنية آقم

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القافون األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) (: املعنية) البنود  آقم  بند 

ينص على مايلي:)بالتعديل

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6061.

(95I

comptoir(expertise(du(maroc

 NATIONAL TRANSPORT
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

comptoir(expertise(du(maroc

 N°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA(BOUZNIKA،

13100، BOUZNIKA(MAROC

 NATIONAL TRANSPORT

MAROC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

 N°1045 HAY(RIAD(BOUZNIKA

 BOUZNIKA 13100 BOUZNIKA

.MAROC

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

. 357

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 شتن25) ((8 في) املؤآخ 

 NATIONAL TRANSPORT حل)

ذات) شركة  (MAROC SARL

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000

 N°10 5 HAY RIAD اإلجتماعي)

 BOUZNIKA BOUZNIKA 13100

فتيجة) (BOUZNIKA MAROC

لنقص في املواآد املالية).

و عين:

 MUSTAPHA   EL السيد(ة))

 N°10 5 عنوافه(ا)) و  (MOBARIK

 HAY RIAD BOUZNIKA 13100

BOUZNIKA  MAROC)كمصفي)(ة))

للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

الختامية بتاآيخ)8))شتن25)0)0))وفي)

 N°10 5 HAY RIAD BOUZNIKA

 BOUZNIKA 13100 BOUZNIKA

.MAROC

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاآيخ) ( سليمان) ب5ن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)63 .

(96I
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فيفوفديس مركز أعمال

ACT LEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفوفديس مركز أعمال

 rue(abou(abbas(jeraoui(N 17

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب

ACT LEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شاآع 

ابراهيم الروداني اقامة آيحان 

الطابق الخامس شقة آقم 1) الداآ 

البيضاء  - 0330) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76199

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ACT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEAN

 Conseil (: غرض الشركة بإيجاز)

 et( services( en( management( de

.la(qualité

 33( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع ابراهيم الروداني اقامة آيحان)

1))الداآ) الطابق الخامس شقة آقم)

البيضاء) الداآ  ((0330 (- ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( تالوي) اللطيف  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
تالوي)) اللطيف  عبد  السيد 
حي) الشعيبي  زفقة  (57 عنوافه(ا))
اسفي) ((0160 اسفي) الكوآس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
تالوي)) اللطيف  عبد  السيد 
حي) الشعيبي  زفقة  (57 عنوافه(ا))
الكوآس اسفي)0160))اسفي املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

(97I

PACIOFIS

راشا اوليف
إعالن متعدد القراآات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC
آاشا اوليف »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 59 

الحي الصناعي بتاوآيرت  - - تاوآيرت 
املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.( 1
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))0)فوف25)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

الشركة:) آاسمال  آف   آقم  قراآ 
قرآ الشريك) الذي ينص على مايلي:)
الوحيد السيد زآوالي محمد الزيادة)
 000.00 ( بمبلغ) ( في آاسمال الشركة)
500 ))))دآهم وذلك برفعه من مبلغ))
 000.00 ( ( 000.00 500 7))دآهم الى)

000 30)دآهم.

 : و7  (6 الفصل) تعديل  قراآ آقم 

قرآ الشريك) الذي ينص على مايلي:)

الوحيد)))تعديل الفصل)6)و7
قراآ آقم تعديل و تحيين القافون)

الذي ينص على) (: االسا�شي للشركة)

مايلي:)قرآ الشريك الوحيد تعديل و)

تحيين القافون االسا�شي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

 000.00 في) الشركة  آاسمال  حدد 

الوحيد) للشريك  دآهم  (30  000

السيد زآوالي محمد

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 000.00 في) الشركة  آاسمال  حدد 

000 30)دآهم مقسمة الي)000 300  

حصة للشريك الوحيد السيد زآوالي)

للحصة) دآهم  (100 بقيمة) محمد 

الواحدة).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

05)فوف25) االبتدائية بتاوآيرت))بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)73)/0)0).

(98I

فيفوفديس مركز أعمال

OPAL MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفوفديس مركز أعمال

 rue(abou(abbas(jeraoui(N 17

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب

OPAL MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شاآع 

ابراهيم الروداني اقامة آيحان 

الطابق الخامس شقة آقم 1) الداآ 

البيضاء  - 0330) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 73 17

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OPAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MEDICAL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 NEGOCIANT , MARCHAND

.EFFECTUANT IMPORT  EXPORT

 33( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع ابراهيم الروداني اقامة آيحان)

1))الداآ) الطابق الخامس شقة آقم)

البيضاء) الداآ  ((0330 (- ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الدباللي) كنزة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الدباللي  كنزة  السيدة 

06)زفقة)1))جميلة)07)ق ج البيضاء)

000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الدباللي  كنزة  السيدة 

06)زفقة)1))جميلة)07)ق ج البيضاء)

000))الداآ البيضاء)املغرب

(- بتاآيخ) ( تم اإليداع القافوني ب-)

تحت آقم)-.

300I
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FNMCOMPTA

B.S.I TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

B.S.I TRANS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

آقم 3 إقامة ياسمين 8) ب.د 

يعقوب املنصوآ-القنيطرة - 0)0 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

957 56

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.S.I (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ب.د) ((8 ياسمين) إقامة  (3 آقم)

 1 0(0 (- يعقوب املنصوآ-القنيطرة)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

العزيز) عبد  اصبيح  بن  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: السيد بن اصبيح عبد العزيز) (

1000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  اصبيح  بن  السيد 
عنوافه(ا))حي السعادة)1)زفقة)1))آقم)

5)-طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز) عبد  اصبيح  بن  السيد 
عنوافه(ا))حي السعادة)1)زفقة)1))آقم)

5)-طنجة)9000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم) )37.

30(I

HANA COMPTA MAROC

 WE TRANSFER CASH«
»SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 WE TRANSFER CASH«

SERVICES« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حزمي II-8 الطابق األول الجديدة - 

000 ) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

17163

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WE« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»TRANSFER CASH SERVICES

كل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال الوساطة فيما يتعلق بتحويل)

األموال والخدمات..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الطابق األول الجديدة) (8-II حزمي)

000 ))الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( أفافدي) السيد حمزة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( أفافدي) السيد حمزة 

الجديدة)000 ))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( أفافدي) السيد حمزة 

الجديدة)000 ))الجديدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)5557).

303I

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

شركة »طنجيفاليمو» ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

ساحة الروداني، إقامة آضوان 

ب، الطابق 1، آقم 30. ، 90000، 

طنجة املغرب

شركة »طنجيفاليمو« ش م م  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحمد، آقم 3، شاآع سجلماسة، 

الطابق األول  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109(91

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

»طنجيفاليمو«)ش م م).

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سجلماسة،) شاآع  (،3 آقم) الحمد،)

طنجة) (90000 (- ( األول) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان بضه):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: إسماعيل رليفة) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) بضه  سفيان  السيد 

 MADURASTRAAT, 15 C, 108 ,

GC 108 GC)أمستي2دام هولندا.

السيد إسماعيل رليفة عنوافه(ا))

 KIEKSTRAAT 1 1, 1087GT

1087GT)أمستي2دام هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الطاهر) إسماعيل  السيد 

حجر) جماعة  ازهي2و  داآ  عنوافه(ا))

النحل)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم))3518).

30 I
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omar(esijelmassi

»DENCITY«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omar(esijelmassi

 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc

»DENCITY« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق ) 

الشقة آقم 198 شاآع وهران الزهوآ 

1 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 567

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»DENCITY«

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملحقات) أو  غياآ  قط   أو  أجهزة 

لألشعة والكهرلاء)الطبية

)استي2اد)/)تصدير..

عنوان املقر االجتماعي):)الطابق)) 

الشقة آقم)198)شاآع وهران الزهوآ)

1 - 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حسن) ابحيبح  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: حسن) ابحيبح  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) حسن  ابحيبح  السيد 

 10 آقم) اآفود  زفقة  حضري  شاآع 

اقامة بنيس الزهوآ))) 30000)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) حسن  ابحيبح  السيد 

 10 آقم) اآفود  زفقة  حضري  شاآع 

اقامة بنيس الزهوآ))) 30000)فاس)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0 9)/0)0).

305I

AGC CONSULTING

OPTIPROD أپتبرود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGC CONSULTING

50)، زاوية شاآع موالي يوسف 

ولوآدو، الطابق  ، شقة 11 ، 

0 00)، الداآ البيضاء املغرب

أپت25ود OPTIPROD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )0 ، 

شاآع 6 أكتولر ، منطقة آاسين، -  - 

0000) الداآ البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)11)ماآس)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

،)منطقة) أكتولر) (6 ،)شاآع) (0( »آقم)

البيضاء) الداآ  ((0000 (- ( (- آاسين،)

(،186 عماآة) (،5 »شقة) إلى) املغرب«)

 GRH 17A »ال25كة«،) مجم  سكني)

الحي الحسني))-)0000))الداآ البيضاء))

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)691)75.
306I

HORIZON LINES SARL

RYAD CAPITAL
إعالن متعدد القراآات

HORIZON LINES SARL
شاآع محمد اليزيدي، إقامة 

األفدلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
آقم 11 ، 0 930، تطوان املغرب
RYAD CAPITAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 
أحمد املجاطي، إقامة األلب، آقم 
13، الطابق األول، آقم 8 - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.3880 3

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)8))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مجموعه) ما  تفويت  على  املصادقة 
حصة اجتماعية من) ((1.000) ألف)
أصل ألف)(1.000))حصة اجتماعية)
املمثلة ملجموع آأسمال الشركة،)وقد)
السيد) طرف  من  التفويت  هذا  تم 
مصطفى بنعبود لفائدة السيد أحمد)
أغطاس القماص الذي أصبح بذلك)
الحصص) ملجموع  الوحيد  املالك 
والشريك) الشركة  لرأسمال  املمثلة 

الوحيد الجديد.
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
مايلي:)املصادقة على إستقالة السيد)
الجنسية،) مغربي  بنعبود،) مصطفى 
كمسي2) مهامه  من  األهلية،) كامل 
للشركة وتعيين كل من األنسة إجالل)
أغطاس القماص،)مغرلية الجنسية،)
كاملة األهلية،)واألنسة منال أغطاس)
كاملة) الجنسية،) مغرلية  القماص،)
ومتصرفتين) كمسي2تين  األهلية،)
محددة) غي2  ملدة  الشركة  باسم 

باسم) التوقي   صالحية  وتخويلهما 
الشركة.

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القافون  على  املصادقة 

التعديلي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات وآأسمال الشركة
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املسي2 القافوني للشركة
بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

صالحيات التسيي2
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)039)75.

307I

socogese

»TRANSFERT LES JOURS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 »TRANSFERT LES JOURS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 99 ك 

تجزئة جنان 1 طريق عين الشقف - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
6 551

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16130

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»TRANSFERT LES JOURS«

كاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بلوس).

ك) (99 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1)طريق عين الشقف)-) تجزئة جنان)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحري�شي) السيد حاجي 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: لحري�شي) حاجي  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) لحري�شي  حاجي  السيد 
357)بلوك ب حي الوفاق زواغة) آقم)

العليا))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) لحري�شي  حاجي  السيد 
357)بلوك ب حي الوفاق زواغة) آقم)

العليا))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3)9)/0)0).

308I

محاسب معتمد

FOODBUKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET EL KHATTABI DE

COMPTABILITE & DE(GESTION

 AV. DE(FES(IMM(AL 137

 BARAKA 2ETG(N°2 ، 90010،

TANGER MAROC

FOODBUKS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زفقة 
عين اسردون تجزئة ايناس آقم 

القطعة  6 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.86(53

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تقرآ حل) 6))ف25اير) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)FOODBUKS))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (10.000 آأسمالها)
عين) زفقة  ((9 اإلجتماعي) مقرها 
ايناس آقم القطعة) اسردون تجزئة 
فتيجة) املغرب  طنجة  (90000  -  6 
ل):)العجز املالي و عدم االستطاعة في)

استمراآ النشاط التجاآي للشركة.
9))زفقة) و حدد مقر التصفية ب)
آقم) ايناس  تجزئة  اسردون  عين 
القطعة) 6 - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:
السيد(ة))مراد))القلش و عنوافه(ا))
بلوك) ايمنة  اقامة  غرفاطة  زفقة 
طنجة) (90000  91 آقم) (5 س طابق)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 (9 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
زفقة عين اسردون تجزئة ايناس آقم)

القطعة) 6)-)طنجة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6055.

309I

STE FIPARK

HATIMO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE  (

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

HATIMO SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

ميمون الخطابي الطابق السفلي آقم 

38 الجهة اليسرى ايت سقاطو - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 565

 01 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HATIMO SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)-1)مقاولة)

تنظيف املحالت واملخازن والشقق

صيافة) او  زآاعة  -)مقاولة 

الحدائق و االزقة و الشواآع

-3)أعمال متنوعة أو مقاول بناء.

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ميمون الخطابي الطابق السفلي آقم)

(- سقاطو) ايت  اليسرى  الجهة  (38

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فاقهي موالي عبد الهادي)):))

500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

 500 ( (: محمد) الوآدي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فاقهي موالي عبد الهادي))

الدولة) تجزئة  ((5 زفقة) (7 عنوافه(ا))

ظهر الخميس)30000)فاس املغرب.

عنوافه(ا)) محمد  الوآدي  السيد 

ايت) ( (38 زفقة ميمون الخطابي آقم)

سقاطو)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فاقهي موالي عبد الهادي))
الدولة) تجزئة  ((5 زفقة) (7 عنوافه(ا))

ظهر الخميس)30000)فاس املغرب
عنوافه(ا)) محمد  الوآدي  السيد 
ايت) ( (38 زفقة ميمون الخطابي آقم)

سقاطو)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)939).
310I

IMAD AMRAR

 STE LA SOURCE BLEU DE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT(N 05

 IMMEUBLE(N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA(FES، 30000، FES
MAROC

 STE LA SOURCE BLEU DE
TRAVAUX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 6 زفقة 

أبي شعيب الدكالي شقة 1 فاس - 
30000 فاس املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.  3 5

الشريك) قراآ  بمقت�شى 
ماآس) ((0 في) املؤآخ  الوحيد 
الشركة) آأسمال  آف   تم  ((0(0
دآهم«) (8.650.000« قدآه) بمبلغ 
إلى) دآهم«) (6.350.000« من) أي 
((: طريق) عن  دآهم«) (15.000.000«
أآلاح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصداآ في آأس املال.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1161.
311I
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FNMCOMPTA

ROSA MONTANA TRANS
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
  ROSA MONTANA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
آقم 3 إقامة ياسمين 8) ب.د 

يعقوب املنصوآ-القنيطرة - 0)0 1 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
56975

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROSA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MONTANA TRANS
فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ب.د) ((8 ياسمين) إقامة  (3 آقم)
 1 0(0 (- يعقوب املنصوآ-القنيطرة)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
((: ( مرون) الرحمان  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

(: ( مرون) الرحمان  عبد  السيد  (

1000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

مرون)) الرحمان  عبد  السيد 

زفقة) اللطيف  عبد  حي  عنوافه(ا))
طنجة) (90000 -طنجة) (13 آقم) (55

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

مرون)) الرحمان  عبد  السيد 

 55 عنوافه(ا))حي عبد اللطيف زفقة)
آقم)13)-طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)3733.

31(I

CRI MEKNES

 DRISSI DEVELOPPEMENT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 DRISSI DEVELOPPEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75-77 

الزآهوفية  توسي    الشطر 1  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51(09

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DRISSI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DEVELOPPEMENT SARL

-استي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)
زيت املحرك.

-بي  قط  غياآ السياآات..

 77-75 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   1 الشطر) توسي ) ) ( الزآهوفية)

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (50 ( (: ( االدآي�شي) السيد حسن 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: ( االدآي�شي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: ( ادآي�شي) ( زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: االدآي�شي) وليد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن االدآي�شي))عنوافه(ا))
سيدي) (( العبدالوية) تجزئة  (6 آقم)

سعيد)))50000)مكناس املغرب.

السيد يونس االدآي�شي))عنوافه(ا))

شاآع دي كروا دو كي2)) -136ب 01)

0)11)بروكسيل))بلجيكا).

)ادآي�شي))عنوافه(ا)) السيد زكرياء)
سيدي) (( العبدالوية) تجزئة  (6 آقم)

سعيد)))50000)مكناس املغرب.

عنوافه(ا)) االدآي�شي  وليد  السيد 

فكيك) (6110( ( تيدجيت) بني  مركز 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) االدآي�شي  وليد  السيد 

فكيك)) (6110( ( تيدجيت) بني  مركز 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3576.

313I

CAGECO

DIAG ELECTRO ELHATIMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAGECO

9) شاآع محمد السادس عماآة ف) 

الرقم 10 الداآ البيضاء ، 0500)، 

الداآالبيضاء املغرب

 DIAG ELECTRO ELHATIMY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جميلة   
زفقة 97 آقم 61 الطابق السفلي - 

0  0) الداآ البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(61195

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) ((5 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الحاتمي) ( أمين) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

شتن25) ((5 املصطفى الحاتمي بتاآيخ)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)577)75.

31 I

FIDUCIAIRE

EDUCENTER PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

EDUCENTER PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 شاآع 

السالوي م ج الطابق الثاني - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.58093

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) (01 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الكامل))) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

80)حصة اجتماعية من أصل) لعلج)

عمر)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (80

لعلج بتاآيخ)08)شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/790).

315I

FIDUCIAIRE

LIDIA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

LIDIA DEVELOPPEMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 06 س 

تجزئة باب السالم طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 5 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIDIA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. DEVELOPPEMENT

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

 06 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عين) طريق  السالم  باب  تجزئة  س 

الشقف)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
االزهري) الرحيم  عبد  السيد 

06)س تجزئة باب السالم) عنوافه(ا))

فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب.

عنوافه(ا)) االزهري  عادل  السيد 

65)تجزئة أسماء)طريق عين الشقف)

30000)فاس املغرب.
االزهري) مصطفى  السيد 

06)س تجزئة باب السالم) عنوافه(ا))

فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
االزهري) الرحيم  عبد  السيد 

06)س تجزئة باب السالم) عنوافه(ا))

فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب

عنوافه(ا)) االزهري  عادل  السيد 

65)تجزئة أسماء)طريق عين الشقف)

30000)فاس املغرب
االزهري) مصطفى  السيد 

06)س تجزئة باب السالم) عنوافه(ا))

فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)-.

316I

TY CONSULTING

BM TRANS
إعالن متعدد القراآات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN (6

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

BM TRANS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
آيو ، عين دياب ، شاآع سيدي عبد 
الرحمن. - 0180) الداآ البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.351359

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)31)غشت)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 BM TRANS تغيي2 اسم الشركة من)

GLOBAL TRUCKS LEASE(إلى
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على الشركاء)الجدد
على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 
يقرآ املساهم الوحيد تفويت) مايلي:)
سهم) (((1000) واحد وعشرين ألف)
 BUGSHAN MAROC الشركة) من 
SARL)،)ممثلة على النحو الواجب من)
عبادة) السيد  املشاآك  قبل مسي2ها 
 GLOBAL الشركة) إلى  الدين  فاصر 
بمقداآعشرين) (LEASE SARLAU
 ((0.790) ألف وسبعمائة وتسعون)
 GLOBAL الشركة) إلى  و  سهما 
بمقداآ مئتان و) (FUNDS SARLAU

عشرة)(10)))سهما.
قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تغيي2 الشكل القافوني من شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيي2 الشكل القافوني من شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 BM TRANS تغيي2 اسم الشركة من)

GLOBAL TRUCKS LEASE(إلى
بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الشريك) من  الشركة  أسهم  تفويت 
 BUGSHAN MAROC الوحيد)
 GLOBAL )الشركاء)الجدد) إلى) (SARL

 GLOBAL و) (LEASE SARL.AU

.FUNDS SARL.AU

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

التوزي  الجديد لرأس املال الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)613)75.

317I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

EMAAR LITAAMIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

EMAAR LITAAMIR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي زفقة1, 

فيال 13، تجزئة وكافاتي، عين 

الدءاب، الداآالبيضاء - 0000) 

الداآالبيضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.165 33

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

018))تم تحويل) 3))أبريل) املؤآخ في)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

املساهمة«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)018))تحت آقم)))6711.

318I
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ACHORA CONSULTING

JACAR EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

JACAR EXPRESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجم  

ياسمين اقامة 1 السفلي مجم  

ياسمين اقامة 1 السفلي 0800) 

املحمدية املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.( 901

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (05 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (JACAR EXPRESS

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

اقامة) ياسمين  مجم   اإلجتماعي 

 1 اقامة) ياسمين  مجم   السفلي  (1

املغرب) املحمدية  ((0800 السفلي)

فتيجة ل):)مشاكل مادية.

مجم ) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (0800 (- السفلي) (1 اقامة) ياسمين 

املحمدية املغرب.)

و عين:

و) الزفاتي  ( جواد) السيد(ة))

فيال) (( الحسن) شاآع  عنوافه(ا))

املغرب) املحمدية  ((0800 الزفاتي)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)7)13.

319I

مكتب االستاذة ليلى بنكي2ان

»CAP HOLDING« SA
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب االستاذة ليلى بنكي2ان

شاآع يعقوب املنصوآ، عماآة 83)، 

آقم )1 الطابق الثاني الداآالبيضاء، 

0000)، الداآالبيضاء املغرب

CAP(HOLDING« SA« شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الداآالبيضاء 58-60 زفقة الزيزفون. 

- 0)03) الداآالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(3865

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)6))يوفيو) 01))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

زفقة) (58-60 »الداآالبيضاء) من)

الداآالبيضاء) ((03(0 (- الزيزفون.)

شاآع) (8 »الداآالبيضاء،) إلى) املغرب«)

سيال) بالن  اقامة  الرزاق  عبد  علي 

الطابق الثاني)-)0100))الداآالبيضاء))

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25) 01))تحت آقم)571)0056.

3(0I

HORICOM

SOCIETE BRAUTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE BRAUTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

97 مكتب آقم ) الطابق السفلي 

األحمدية - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51(13

عقد حر مؤآخ في) 1  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BRAUTRAV

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي) الطابق  (( آقم) مكتب  (97

األحمدية)-)50050)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابن عمر يونس عنوافه(ا))

3 50050)مكناس) 97)األحمدية) آقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ابن عمر يونس عنوافه(ا))

3 50050)مكناس) 97)األحمدية) آقم)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3578.

3(1I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

EMAAR LITAAMIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 تسمية الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

EMAAR LITAAMIR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زفقة1, 

فيال 13، تجزئة وكافاتي، عين 

الدءاب، الداآالبيضاء، املغرب - 

0000) الداآالبيضاء املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

165 33

)بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) ((018 أبريل) ((3 املؤآخ في)

 EMAAR« من) الشركة  تسمية 

 ANFA« إلى) (»LITAAMIR SARL

. »REALTIES SA

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)018))تحت آقم)))6711.

3((I

CANOCAF SARL

EXPRESS COFFEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL

شاآع الجيش امللكي زفقة الخنساء 

آقم 7 الطابق الثاني آقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوآ

MAROC

EXPRESS COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

لحسن زفقة 10 آقم 8 ، الطابق 

األول شقة آقم 1 - 000)6 الناظوآ  

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10 95

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 30)شتن25) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ آأسمالها) ( (EXPRESS COFFEE

مقرها) وعنوان  دآهم  (50.000

 10 اإلجتماعي حي أوالد لحسن زفقة)

 -  1 الطابق األول شقة آقم) (، (8 آقم)

000)6)الناظوآ))املغرب فتيجة ل):)-)

نهاية نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي أوالد)

الطابق) (، (8 آقم) (10 زفقة) لحسن 

األول شقة آقم)1  - 000)6)الناظوآ))

املغرب.)

و عين:

و) ( اإلدآي�شي) ( محمد) ( السيد(ة))

بشاآع الحسن الثاني آقم) عنوافه(ا))

7 7)العروي)550)6)الناظوآ))املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)78 3.

3(3I

CANOCAF SARL

EXPRESS COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شاآع الجيش امللكي زفقة الخنساء 

آقم 7 الطابق الثاني آقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوآ

MAROC

EXPRESS COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي أوالد 

لحسن زفقة 10 آقم 8 ، الطابق 

األول شقة آقم  - 000)6 الناظوآ 

املغرب .

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.10 95

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 30)شتن25) املؤآخ في)

ذات) شركة  (EXPRESS COFFEE

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (50.000

 10 اإلجتماعي حي أوالد لحسن زفقة)

(- ( الطابق األول شقة آقم) (، (8 آقم)

ل-) فتيجة  ( املغرب) الناظوآ  (6(000

نهاية نشاط الشركة.

و عين:

و) اإلدآي�شي  ( محمد) ( السيد(ة))

آقم) الثاني  الحسن  شاآع  عنوافه(ا))

7 7)العروي)550)6)الناظوآ))املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ))0)أكتولر)0)0))وفي حي أوالد)
لحسن زفقة)10)آقم)8)،)الطابق األول)

شقة آقم))-)000)6)الناظوآ املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)79 3.

3( I

EXACTE FIDUCIAIRE

ليكس و اليكنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACTE FIDUCIAIRE

 LOT(AL(WAHDA(LOT 249 ،

26402، SOUALEM(MAROC

ليكس و اليكنس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مرس السلطان شقة 3 الطا بق 1 

البيضاء 90 0) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 68885

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ليكس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

و اليكنس.

غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 1 بق) الطا  (3 السلطان شقة) مرس 

البيضاء)90 0))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: متيق) زهراء) السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) متيق  زهراء) السيدة 

5)1)تجزئة الوحدة السوالم))0 6) 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) متيق  زهراء) السيدة 

5)1)تجزئة الوحدة السوالم))0 6) 

برشيد املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)0)0))تحت آقم)667) 7.

3(5I

AMDE

SOGENEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOGENEC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زفقة 

فلوآانس الداآ البيضاء   0 03) 

CASABLANCA املغرب.

وفاة شريك
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.6(665

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)3))دجن25)019))تم اإلعالم)

بوزيت و توزي ) ( بوفاة الشريك حمو)

لرسم) (
ً
تبعا الوآثة  على  حصصه 

 (019 يوفيو) ((6 في) املؤآخ  اإلآاثة 

بالشكل األتي):

((، ( سليمان) ( كلتوم) السيد(ة))

5.000)حصة).

 (.833 ( (، ( علي بوزيت) السيد(ة))

حصة).

((، ( اسلوكا) ( فطيمة) السيد(ة))

6.667)حصة).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)3)7530.

3(6I

sacompta(sarl(au

MISSAFI O3 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

sacompta(sarl(au

  ) شاآع الجيش امللكي ميسوآ ، 

50)33، ميسوآ املغرب

MISSAFI(O3 SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : دواآ 

اوالد اسكي2 ميسوآ  سيدي بوطيب 

ميسوآ  50)33 ميسوآ  املغرب .

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.10(1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)07)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

ذات) شركة  ( (MISSAFI O3 SARL

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

ميسوآ)) اسكي2  اوالد  دواآ  اإلجتماعي 

 33(50 ( ميسوآ) بوطيب  سيدي 

في) لرغبتهم  فتيجة  ( املغرب) ( ميسوآ)

توقيف الشركة).

و عين:

بوسالمية)))) يوسف  السيد(ة))

اوالد) دواآ  عنوافه(ا)) و  ( بوسالمية)

 33(50 ( بوطيب) سيدي  اسكي2 

ميسوآ املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دواآ) وفي  ((0(0 أكتولر) (01 بتاآيخ)

اوالد اسكي2 ميسوآ))-)50)33)ميسوآ)

املغرب).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( االبتدائية ببوملان)

0)0))تحت آقم)0)0)/370.

3(7I

INFOPLUME

WBRATHER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

WBRATHER TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املرس 

أشناد ) أ قطعة آقم 0 )3  - 

90000 طنجة املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.103193

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»900.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم))0)35).

3(8I

INFOPLUME

DERSSA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

DERSSA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

موالي عبد السالم عماآة آقم 

8 مكتب آقم 1 - 90000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7803

 19 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DERSSA FOOD

الوساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في االست2اد و التصدير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 8 آقم) عماآة  السالم  عبد  موالي 

مكتب آقم)1 - 90000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة الخزاني ام كلثوم)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: عصام) البتيوت  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد البتيوت عمر):))50))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

كلثوم) ام  الخزاني  السيدة 

تجزئة) البالية  طنجة  عنوافه(ا))

 90000  (9 آقم) ( الجميل) املنضر 

طنجة املغرب.

عنوافه(ا)) عمر  البتيوت  السيد 

طنجة البالية تجزئة املنضر الجميل))

آقم)9) 90000)طنجة املغرب.

السيد البتيوت عصام عنوافه(ا))

طنجة البالية تجزئة املنضر الجميل))

آقم)9) 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) عمر  البتيوت  السيد 

طنجة البالية تجزئة املنضر الجميل))

آقم)9) 90000)طنجة املغرب

السيد البتيوت عصام عنوافه(ا))

طنجة البالية تجزئة املنضر الجميل))

آقم)9) 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)16)أكتولر)

0)0))تحت آقم)770 .

3(9I

INFOPLUME

ABU ALHAYJAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

ABU ALHAYJAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5 زفقة 

 tanger 90000 ابن حزم دآادب

طنجة املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.68083

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 فوف25) (0( في) املؤآخ 

ذات) شركة  (ABU ALHAYJAA حل)

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

99)دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)5 

 tanger(90000(زفقة ابن حزم دآادب

طنجة املغرب فتيجة لغياب النشاط.

و عين:

بن بولكر و) ( ( عبد هللا) ( السيد(ة))

 90000 ( عنوافه(ا))ال25افص القديمة)

طنجة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زفقة) (5 وفي) ((0(0 شتن25) ((5 بتاآيخ)

طنجة) (90000 (- دآادب) حزم  ابن 

املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35189).

330I



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16136

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

WISA EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

WISA EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االآ�شي آقم  1 شاآع  امي2 موالي 

عبد القادآحي املسي2ة اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

  965

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WISA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EQUIPEMENTS

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقي2بالتقسيط.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االآ�شي آقم) 1)شاآع))امي2 موالي عبد)

 80000 (- اكادير) املسي2ة  القادآحي 

اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسين اهضوآ)):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين اهضوآ))عنوافه(ا))

شاآع جمال عبد الناصر آقم)))7)حي)

املسي2ة اكادير)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسين اهضوآ))عنوافه(ا))

شاآع جمال عبد الناصر آقم)))7)حي)

املسي2ة اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 9698.

331I

segex

 MAGHREB BISINESS

GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

  MAGHREB BISINESS GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل آقم 

) القطعة آقم 197 حي السعادة 

طريق عين الشقف  - 30000 فاس 

املغرب .

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.59501

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):

فياللي) ( محمد) (ة)) تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (1.000 مفيد)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

بتاآيخ) )  ( عبودي) ( عبد الكريم) (ة))

شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)789).

33(I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ZHOR FIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ZHOR FIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 58 

تجزئة سولرفوآ حي األزهر شاآع ابن 

الخطيب - 30000 فاس املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(6 1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) في) )) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

التصدير.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)911/0).

333I

fiducon

aveyla consultants

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiducon

 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca(maroc

aveyla(consultants شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 

فال فلوآي الطابق 3 شقة آقم 16 - 

0000)  الداآ البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 13563

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»10)زفقة فال فلوآي الطابق)3)شقة)

البيضاء)) الداآ  ( ((0000  -  16 آقم)

 3 إلى)» )شاآع املق25ة طابق) املغرب«)

  (0000 (- ( شقة آقم) 1تجزئة االفق)

الداآ البيضاء)))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 13)75.

33 I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

FROID CHEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،

28820، mohammedia(maroc

FROID CHEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد



16137 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
املقاومة الراشديىة ) عماآة ايت منا 
آقم 11 الطابق السفلي العالية  - 

8830) املحمدية  املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.16879

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم) ((0(0 أكتولر) (07 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»700.000)دآهم«)أي من)»300.000 
عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)
أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم) 5 1.
335I

PREMIUM FINANCE

DOC INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DOC INVEST   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
موالي عبد هللا عماآة باب دكالة 
بلوك أ شقة آقم 01  - 0000  

مراكش املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.9(393

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
أي) دآهم«) (5.311.000,00«
إلى) دآهم«) (8.689.000,00« من)
عن طريق) دآهم«) (1 .000.000,00«

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11678.

336I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE AHLAM TAZA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عماآة فوميديا شاآع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE AHLAM TAZA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي اكال 

واد امليل تازة - 35000 تازة املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

. 371

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 15)شتن25) املؤآخ في)

شركة) (STE AHLAM TAZA SARL

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي اكال واد امليل)

فتيجة) املغرب  تازة  (35000 (- تازة)

لعدم الدرل.

و عين:

و) بوكرموس  ( جواد) السيد(ة))

تازة) امليل  واد  اكال  حي  عنوافه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  تازة  (35000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي حي اكال) ((0(0 16)شتن25) بتاآيخ)

واد امليل تازة)-)35000)تازة املغرب).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)90 .

337I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE BEN OSMANE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عماآة فوميديا شاآع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

  STE BEN OSMANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

كردوسة باب مرزوقة  - 3500 تازة  

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(3 1

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 شتن25) ((9 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 50.000« أي من) دآهم«) ( 50.000«

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)509.

338I

CRI MEKNES

 STE  INDUSTRIELLE

 MAROCAINE DE LA

 LITERIE ET  DE LA MOUSSE

 POLYURETHANE «

SIMAFLEX
إعالن متعدد القراآات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE  INDUSTRIELLE

 MAROCAINE DE LA

 LITERIE(ET  DE(LA(MOUSSE

   POLYURETHANE » SIMAFLEX

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

الحاجب كلم 7.3 - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.  ((651

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))))أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1-:)الذي ينص على مايلي:)

بالحسن.)) السيدة رديجة  وفاة  ( ( (•

السيدة) وفاة  بعد  األسهم  افتقال  (•

رديجة بالحسن وقبول شركاء)جدد.))

تعود للسيدة) ( التي) توزي  األسهم  (•

رديجة بالحسن بين الوآثة.))•))إعادة)

تعيين السيد لحسن الصغي2 والسيد)

الحسين) والسيد  الصغي2  مصطفى 

لفت2ة) في مناصبهم كمديرين  الصغي2 

غي2 محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

ينص) الذي  (:6-8-16 آقم) بند 

وفاة السيدة رديجة) ( ( (• على مايلي:)

افتقال األسهم بعد وفاة) (• ( بالحسن.)

وقبول) بالحسن  رديجة  السيدة 

التي)) األسهم  توزي   (• ( جدد.) شركاء)

بين) بالحسن  رديجة  للسيدة  تعود 

الوآثة.))•))إعادة تعيين السيد لحسن)

الصغي2) مصطفى  والسيد  الصغي2 

والسيد الحسين الصغي2 في مناصبهم)

كمديرين لفت2ة غي2 محدودة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3618.

339I
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SAMIR FIDUCIAIRE

 SOCIÉTÉ MAROCAINE

 D›HABITAT ET DE

DÉVELOPPEMENT
إعالن متعدد القراآات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 SOCIÉTÉ(MAROCAINE

 D›HABITAT ET DE

DÉVELOPPEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي النعيم 

5، آقم 55 - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.38(81

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الذي ينص على) قراآ آقم واحد:)

الشريك) بوفاة  التصريح  مايلي:)

السيد سالوي محمد مالك)55)حصة)

اجتماعية تبعا لشهادة الوفاة بتاآيخ)

17/09/(0(0

الذي ينص على) اثنان:) قراآ آقم 

مايلي:)قبول شركاء)جدد تبعا لشهادة)

الحامل) سالوي  بدآ  السيد  االآاثة:)

(، 351(3 سين) الوطنية  للبطاقة 

الحاملة) سالوي  فادية  السيدة 

(،9 (513 سين) الوطنية  للبطاقة 

الحاملة) سالوي  ايمان  السيدة 

للبطاقة الوطنية آقم سين)7799) ،)

الحاملة) بنسعيد  سعيدة  السيدة  و 

للبطاقة الوطنية سين)88735.

على) ينص  الذي  ثالثة:) آقم  قراآ 

مايلي:)تفويت)5)06. ))حصة بحوزة)

بدآ سالوي،)5)031.)1)حصة بحوزة))

 1(.031(5 سالوي،) ايمان  السيدة 

فادية سالوي) السيدة  حصة بحوزة 

لفائدة السيدة سعيدة بنسعيد.

الذي ينص على) قراآ آقم اآبعة:)

التهامي) السيد  استقالة  ( مايلي:)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحوات 

1 381)من مهامه) الوطنية آقم دال)

مسي2ا للشركة))و ابراء)ذمته منها.

قراآ آقم رمسة:)الذي ينص على)

من) (15 و) (7 (،6 تعديل البنود) مايلي:)

القافون االسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) (: املساهمات) بند آقم ستة:)

ساهموا) الشركاء) مايلي:) على  ينص 

سعيدة) الشريكة  يلي:) بما  فقدا 

(رمسة) دآهم) (55000.00 (: بنسعيد)

و رمسون الف دآهم)،)باقي البند لم)

يطرأ عليه اي تعديل.

الذي) الحصص:) بند آقم سبعة:)

الشركة) آأسمال  مايلي:) على  ينص 

مئة) و  (مليون  (1100000.00 هو)

الف دآهم))مقسمة الى)1100)حصة)

دآهم) (1000 بقيمة) اجتماعية 

محرآة))و مخصصة للشركاء)كالتالي):))

الشريكة سعيدة بنسعيد):)55)حصة)

(رمسة و رمسون حصة)

تعيين) عشر:) رمسة  آقم  بند 

تسي2) الذي ينص على مايلي:) املسي2:)

محمد) السيد  طرف  من  الشركة 

للبطاقة) الحامل  ودي   الصنهاجي 

السيد) و  دال) 9069 ،) الوطنية 

للبطاقة) الحامل  بنعبود  سعيد 

الشركة) تلزم  سين 8873.) الوطنية 

السيد) للمسي2ين  املشت2ك  بالتوقي  

الحامل) ودي   الصنهاجي  محمد 

و) دال) 9069 ،) الوطنية  للبطاقة 

السيد سعيد بنعبود الحامل للبطاقة)

الوطنية سين 8873

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)))36.

3 0I

distra(conseils

SORUIGARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra(conseils

آقم ) بلوك 1) الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 0000 ، مراكش املغرب

SORUIGARD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

حمان الفطواكي الطابق السفلي  

آقم )110 سيدي يوسف  بن علي 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107817

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SORUIGARD

-حراسة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

ومراقبة السياآات.

-استئجاآ مواقف السياآات.

االشغال) و  البناء) في  -مقاول 

املختلفة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي)) الطابق  الفطواكي  حمان 

بن علي) ( سيدي يوسف) (110( آقم)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الروي�شي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الروي�شي عنوافه(ا))

اوالد عماآة الشعراء)العطاوية القلعة)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد الروي�شي عنوافه(ا))

اوالد عماآة الشعراء)العطاوية القلعة)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1 1168.

3 1I

مكتب معيشة للحسابات و األستشاآات الجبائية

POL ARIS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشاآات الجبائية

حي السالم بلوك E  آقم )) -- سيدي 

سليمان ، 00) 1، سيدي سليمان 

املغرب

POL ARIS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 

مكتب آقم 3 إقامة الياسمين 5) 

بولفاآ يعقوب املنصوآ  - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56969

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 POL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARIS TRANS

-فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال.

توطين:) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (5 الياسمين) إقامة  (3 آقم) مكتب 

 1 000 (- ( املنصوآ) يعقوب  بولفاآ 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فكري) حسام  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) فكري  حسام  السيد 

 1 (00  6 حي السالم بلوك س آقم)

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) فكري  حسام  السيد 

 1 (00  6 حي السالم بلوك س آقم)

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

03)فوف25)0)0))تحت آقم)-.

3 (I

مكتب معيشة للحسابات و األستشاآات الجبائية

LA VALEUREUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشاآات الجبائية

حي السالم بلوك E  آقم )) -- سيدي 

سليمان ، 00) 1، سيدي سليمان 

املغرب

LA VALEUREUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جليل التازي  آقم 31 - 00) 1 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(975

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((019 ماي) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALEUREUSE

غرض الشركة بإيجاز):)-)مخ5زة

-)حلويات

-)صن  شوكوالتة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 (00  -  31 آقم) ( التازي) جليل 

سيدي سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: الهراوي) اشراق  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد ادم اسماعيل بيض):))00  

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اشراق الهراوي عنوافه(ا))

 66 عماآة) (( مربي) االفدلس  آياض 

شقة)5))حي الرياض))10000)الرلاط)

املغرب.

بيض) اسماعيل  ادم  السيد 

مربي) االفدلس  آياض  عنوافه(ا))

الرياض)) حي  ((5 شقة) (66 عماآة) ((

10000)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة اشراق الهراوي عنوافه(ا))
 66 عماآة) (( مربي) االفدلس  آياض 

شقة)5))حي الرياض))10000)الرلاط)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

)0)أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

3  I

FIDUCIA-MID

SAMA FRIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
آقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 350 5، ميدلت 

ميدلت

SAMA FRIC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8) زفقة 

القاهرة ميمالل - 350 5 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(509

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRIC SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) البناء،التصدير  أو  املختلفة 

االستي2اد و املفاوضة.

زفقة) ((8 (: عنوان املقر االجتماعي)

ميدلت) (5 350 (- ميمالل) القاهرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايت عسو محمد):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت عسو محمد عنوافه(ا)))
 5 350 ميمالل) القاهرة  زفقة  ((8

ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ايت عسو محمد عنوافه(ا)))
 5 350 ميمالل) القاهرة  زفقة  ((8

ميدلت املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بميدلت)

0)0))تحت آقم)178.

3 6I

ملي2 ديفي2

ملير ديفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ملي2 ديفي2

 ZT 3 CT(AGRICOLE(WISLANE 7

50000 ،، مكناس املغرب

ملي2 ديفي2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 ز.ت 

3 املركز الفالحي ويسالن - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51(37

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ملي2) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ديفي2.

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) االستي2اد  و  االعالف  الحبوب،)

التصدير.

ز.ت) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 50000 (- ويسالن) الفالحي  املركز  (3

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ملي2 حسن عنوافه(ا))آياض)

مكناس) (50000 ( ويسالن) (1 ويسالن)

املغرب.

عنوافه(ا)) الهام  بنعال  السيدة 
 50000 ( ويسالن) ( (( آياض ويسالن)

مكناس املغرب.

عنوافه(ا)) منصف  ملي2  السيد 
 50000 ( ويسالن) ( (( آياض ويسالن)

مكناس املغرب.

عنوافه(ا)) محسن  ملي2  السيد 
 50000 ( ويسالن) ( (( آياض ويسالن)

مكناس املغرب.
السيد ملي2 املهدي عنوافه(ا))آياض)

50000)مكناس) ( )ويسالن) (( ويسالن)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ملي2 حسن عنوافه(ا))آياض)

مكناس) (50000 ( ويسالن) (1 ويسالن)

املغرب

عنوافه(ا)) منصف  ملي2  السيد 
 50000 ( ويسالن) ( (( آياض ويسالن)

مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3607.

3 7I

FIDUCIA-MID

GROUPEAAS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

آقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 350 5، ميدلت 

ميدلت

GROUPEAAS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تشروت زايدة  - 350 5 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(511

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPEAAS SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ميدلت) (5 350 (- ( زايدة) تشروت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ايت بنتي سعيد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت بنتي سعيد عنوافه(ا))
 5 350 ( ازدك) ايت  فليلو  قصر 

ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايت بنتي سعيد عنوافه(ا))
 5 350 ( ازدك) ايت  فليلو  قصر 

ميدلت املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بميدلت)

0)0))تحت آقم)179.

3 8I

اءتمافية عبد الرحيم

VITE-FAIT NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتمافية عبد الرحيم
زفقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
آقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب
VITE-FAIT NOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

133 زفقة القدس ودادية ياسمينة 
الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(91(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
VITE- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FAIT NOUR

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحويل األموال وجمي  املعامالت.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ياسمينة) ودادية  القدس  زفقة  (133

الخميسات) (15000 (- الخميسات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة حضران سمي2ة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حضران سمي2ة عنوافه(ا))

تجزئة اإلدآيسية الخميسات)15000 

الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حضران سمي2ة عنوافه(ا))

تجزئة اإلدآيسية الخميسات)15000 

الخميسات املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالخميسات) االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)5)7.

350I

CRI MEKNES

 SOCIETE JAAFAR
ALUMINIUM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE JAAFAR ALUMINIUM

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مستودع 
 III  - املنصوآ  C 27 آقم 1 عماآة

50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(6601

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 07)شتن25) املؤآخ في)

 SOCIETE JAAFAR ALUMINIUM

املسؤولية) ذات  شركة  ( (SARL

 10.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
مستودع آقم)1)عماآة)C (7))املنصوآ)

مكناس املغرب فتيجة) (III  - 50000

املادية) اإلمكافيات  توفر  ل-عدم 

الطلب) وتدني  للمشروع  الكافية 

رالل فت2ة جائحة كوآوفا.

و عين:

و) ( جعفر) ( محمد) ( السيد(ة))
  C (7 عماآة) (1 آقم) ( عنوافه(ا))

مكناس املغرب) (III  50000 املنصوآ)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)17)أكتولر)0)0))وفي مستودع)
 III  - املنصوآ) ( (C (7 عماآة) (1 آقم)

50000)مكناس املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)596.

351I

HAMZA ASAAS

 LOCATION DE VOITURES
ELHARRAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HAMZA ASAAS

 HAY(NAHDA 2 N° 337

 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC

 LOCATION DE VOITURES

ELHARRAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النصر آقم  5 -55  الطابق األول 

الشقة )0 - 000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(1

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LOCATION DE VOITURES

.ELHARRAK

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األول) ( 5 - 55 النصر آقم)

الشقة))0 - 000)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (50 ( (: الحراق) املختاآ  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: الفياللي) الزهرة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: السيد عبدالحق الحراق)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: الحراق) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الحراق  املختاآ  السيد 
 9(000  939 آقم) (01 تجزئة شعنان)

العرائش املغرب.

السيدة الزهرة الفياللي عنوافه(ا))
 9(000  939 آقم) (01 تجزئة شعنان)

العرائش املغرب.

الحراق) عبدالحق  السيد 
عنوافه(ا))تجزئة شعنان)01)آقم)939 

000)9)العرائش املغرب.

عنوافه(ا)) الحراق  محمد  السيد 
 9(000  939 آقم) (01 تجزئة شعنان)

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الحراق  فوآة  السيدة 
 9(000  939 آقم) (01 تجزئة شعنان)

العرائش املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 0( بتاآيخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

يوليوز)0)0))تحت آقم) )).

35(I

Aïd(comptable

STE DAR BOUSSALAH 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

Aïd(comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
 STE DAR BOUSSALAH   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

املطاحن وادي امليل تازة - 35000 
تازة اامغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5 81
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
0)0))تم تعيين) املؤآخ في) ))شتن25)
مسي2 جديد للشركة السيد(ة))الالوي)

عبد القادآ))كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)508.

353I

COMPTA DAK

SL SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK
شاآع محمد فاضل السماللي حي 

السالم آقم 1308 الدارلة الدارلة، 
73000، الدارلة املغرب

SL SAHARA   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي  واد 
الشياف الطابق السفلي آقم   )  - 

73000 الدارلة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16603
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  SAHARA
تجاآة) غرض الشركة بإيجاز):)-)

األسماك بالجملة والتجزئة
-)صيد السمك)

ومعالجة) وتجميد  تسويق  (-
وتصدير جمي  املأكوالت البحرية
-)فقل البضائ  لحساب الغي2

لحساب) العاملين  فقل  (-
الغي2

-)النقل لجمي  أشكاله)
ومعالجة) وتجميد  اصطياد  (-
وفقل) وتسويق  ولي   وشراء) وحفظ 
أفواع) جمي   وتصدير  واستي2اد 
والقشريات) والررويات  األسماك 
وآأسيات األآجل واملحاآ وجراد البحر)
والكركند.)املأكوالت البحرية األررى،)
طريق) عن  املستوآدة  أو  املحلية 
الصيد أو سفن التجميد)،)وطنية أو)

أجنبية)،
واستي2اد) ولي   ولناء) شراء) (-
وتشغيل وتجهيز وتأجي2 وشحن جمي )
السفن وسفن الصيد بجمي  أفواعها)

املعدة للصيد وغي2ها
واستي2اد) وتسويق  ولي   شراء) (-
والفواكه) القواق   وتصدير 
والخضروات وأي منتج غذائي زآاعي

-)الشحنات)،)واإلمداد)،)والعبوآ)،)
والتفريغ) (، ،)وتجهيز السفن) واإلمداد)
البحرية) الصيد  سفن  ومناولة  (،

والدارلية
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منشآت) جمي   وتشغيل  إداآة  (-
واملعالجة) والتجميد  الحفظ 
املنتجات) لجمي   والنقل  والتعبئة 
وراصة املنتجات) (، واملواد الغذائية)

السمكية.
تركيب وتشغيل جمي  محطات) (-
وحفظ) وتحويل  وتعبئة  معالجة 
منتجات املأكوالت البحرية ومنتجاتها)

الثافوية
وقواآب) السفن  جمي   اقتناء) (-
واستئجاآها) ومعداتها  الصيد 

وتشغيلها وتأجي2ها وإداآتها وليعها
البحري) الصيد  صناعة  (-
بجمي ) البحاآ  وأعماق  والساحلي 

أشكالها
-)أعمال متنوعة وردمات

والتصدير) واالستي2اد  التجاآة  (-
العمليات) جمي   (، أعم) وبشكل 
والعقاآية) والصناعية  التجاآية 
واملالية)،)املرتبطة بشكل مباشر أو غي2)
مباشر باألشياء)املذكوآة أعاله أو التي)
من املرجح أن تعزز تحقيقها وتنميتها)
،)باإلضافة إلى أي مشاآكة مباشرة أو)
،)بأي شكل من األشكال) غي2 مباشرة)
لتحقيق) تسعى  التي  الشركات  في  (،

أهداف مماثلة أو ذات صلة
واد) ( حي) (: عنوان املقر االجتماعي)
الشياف الطابق السفلي آقم)  )  - 

73000)الدارلة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
((: الساه) السالم  إبراهيم  السيد 
500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
 500 ( (: ( السيد الحسن بوالهمز)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الساه) السالم  إبراهيم  السيد 
35))حي) عنوافه(ا))شاآع النيجر آقم)

الوحدة))0 70000)العيون املغرب.
السيد الحسن بوالهمز عنوافه(ا))
 73000 حي واد الشياف آقم)  )  

الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الساه) السالم  إبراهيم  السيد 

35))حي) عنوافه(ا))شاآع النيجر آقم)

الوحدة))0 70000)العيون املغرب

السيد الحسن بوالهمز عنوافه(ا))

 73000 حي واد الشياف آقم)  )  

الدارلة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فوف25)0)0))تحت آقم)0)0)/1008.

355I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ASSAS AL BOUNIANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ASSAS AL BOUNIANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 01) 

شاآع وهران الزهوآ 1 - 30000 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(77(3

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)10)شتن25)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  1 شاآع وهران الزهوآ) ((01 »آقم)

 3(5 30000)فاس املغرب«)إلى)»آقم)

شاآع الكرامة حي الزهوآ)1 - 30000 

فاس))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)987/0).

357I

FIDUCIAIRE ILIADA

:  ميكو تيم   ش م م ذات 

الشريك الواحد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES 1(

، 50000، MEKNES(MAROC

:  ميكو تيم   ش م م ذات الشريك 

الواحد  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

صفاء 3 آقم 1 تجزئة الضحى 

الدريسة    مكناس مكناس 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51179

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):):))ميكو)

تيم)))ش م م ذات الشريك الواحد).

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.التصدير) االصطناعي) الفحم 

واالستي2اد واملتاجرة)).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الضحى) تجزئة  (1 آقم) (3 صفاء)

الدريسة))))مكناس مكناس)50000 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

جنان) الخمخامي  ( ( السيدة)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

جنان) الخمخامي  السيدة 

محند) العالمة  شاآع  عنوافه(ا))
الوياغلي اقامة ام القرى1طابق3شقة)

8 0 930)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

جنان) الخمخامي  ( ( السيدة)

محند) العالمة  شاآع  عنوافه(ا))
الوياغلي اقامة ام القرى1طابق3شقة)

8 0 930)تطوان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3538.

359I

SAFIGEC

اركدا اكري
إعالن متعدد القراآات

ARCADA AGRI

 RESIDENCE SHEHRAZADE

 3,5ème(ETAGE(N° 22 PALMIERS

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

اآكدا اكري »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زفقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس آقم  )) النخيل - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 6 517

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)5))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القافوني للشركة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اضافة مسي2 جديد
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قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
القافوني) ( وتحيين) صياغة  اعادة 

األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) بند 
مايلي:)تغيي2 الشكل القافوني للشركة)
املسؤولية) ذات  الى شركة  وتحويلها 

املحدودة
بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تم تعيين مسي2 جديد للشركة السيد)
جواد) الى  باالصافة  الفشتالي  عادل 

باطي
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
القافوني) ( وتحيين) صياغة  اعادة 

األسا�شي للشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))1  ).

361I

Trefle(Conseil

VFS GCC MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
VFS GCC MOROCCO  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زفقة 
الكندي إقامة E 401056 الشقة 
6 (163) لزغوفجي اكدال الرياض - 

10000 الرلاط املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1 0697

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم تعيين) ((0(0 يوفيو) ((9 املؤآخ في)
السيد(ة))) للشركة  جديد  مسي2 

الهبيبي))عبد الجليل كمسي2 آرر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7)1081.

363I

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: 3 ,شاآع 

اففا الداآالبيضاء - 0000) 

الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1(3589

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 0)يوفيو)009)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

لشركة) املال  آأس  آف   قرآ  مايلي:)

من) لرفعه  دآهم  (13.33 .700 ب)

 16.73 .700 الى) دآهم  (3. 00.000

 133.3 7 انشاء) رالل  من  دآهم 

 100 من) جديدة  اجتماعية  حصة 

دآهم للواحدة لالكتتاب واإلبراء)كليا.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

النهائي لرأسمال) إثبات تحقق الرف  

تعويضات) رالل  من  (، الشركة)

للشريك) الجاآي  الحساب  ديون 

ل) (FINACCESS HOLDING لشركة)

جديدة) اجتماعية  حصة  (113.3 5

شركة) للواحدة,و  دآهم  (100 من)

 (0.00( ل) ( (CASSE INVEST SARL

 100 من) جديدة  اجتماعية  حصة 

دآهم للواحدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
آأس املال

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 30 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)009))تحت آقم))33558.
36 I

Trefle(Conseil

VFS GCC MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
VFS GCC MOROCCO  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زفقة 
الكندي إقامة E 401056 الشقة 
6 (163) لزغوفجي اكدال الرياض - 

10000 الرلاط املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1 0697

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم تعيين) ((0(0 يوفيو) ((9 املؤآخ في)
السيد(ة))) للشركة  جديد  مسي2 
في2اسامينايك جوهان شافدا كمسي2)

آرر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7)1081.
366I

sud(boujdour(negoce

SUD CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sud(boujdour(negoce
 Av(mohamed(V(n°23 Boujdour ،

71000، بوجدوآ املغرب
SUD CONSTRUCTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اللة 

مريم زفقة ليما آقم 1) بوجدوآ - 

71000 بوجدوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33679

في) مؤآخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTIONS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واعمال متنوعة.

حي اللة) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- بوجدوآ) ((1 آقم) ليما  زفقة  مريم 

71000)بوجدوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة العربي الجر�شي عنوافه(ا))

حي االمان)) 71000)بوجدوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد السالمي لعبوبي عنوافه(ا))

 71000 بوجدوآ) مريم  اللة  حي 

بوجدوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/6)6).

368I
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BBH CONSULTING

BELGIUM BEAUTY CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BBH CONSULTING

11 إقامة أحالم شاآع يعقوب 

املنصوآ مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 BELGIUM BEAUTY CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد الخامس إقامة املراد آقم 8 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

91777

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((018 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELGIUM BEAUTY CENTER

مركز) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للحالقة و التجميل

-)بي  مواد التجميل

-)اإلستي2اد و التصدير.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  8 محمد الخامس إقامة املراد آقم)

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 AIT LAMRANI السيدة)

RACHIDA :  500)حصة بقيمة)100 

دآهم للحصة).

 DE RIDDER FRANK السيد)

GEORGES :  500)حصة بقيمة)100 

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 AIT LAMRANI السيدة)

حدائق) عنوافه(ا)) (RACHIDA

االطلس قصوآ)170 / 17)ب)))30)  

تحناوت)-)الحوز املغرب.

 DE RIDDER FRANK السيد)

 Rue عنوافه(ا)) (GEORGES

 Révérend(Père(Pire(15/5( (1080

Bruxelles)بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 AIT LAMRANI السيدة)

حدائق) عنوافه(ا)) (RACHIDA

االطلس قصوآ)170 / 17)ب)))30)  

تحناوت)-)الحوز املغرب

 DE RIDDER FRANK السيد)

 Rue عنوافه(ا)) (GEORGES

 Révérend(Père(Pire(15/5( (1080

Bruxelles)بلجيكا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

018))تحت آقم)85 99.

369I

fiskzem

STE PARA JAYID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiskzem

 hay(zahra(rue(oued(el(yarmouk

، 15000، khemisset(maroc

STE PARA JAYID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع ابن 

سينا آقم )5 حي التقدم - ١٥٠٠٠ 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(91(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARA JAYID

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات شبه الصيدالفية

تاجر أجهزة طبية

التجميل) مستحضرات  تاجر 

بالتجزئة.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع ابن)

 ١٥٠٠٠ (- حي التقدم) (5( سينا آقم)

الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: السيد افواآ جيد)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 17 عنوافه(ا)) جيد  افواآ  السيد 

املنصوآ) دياآ  تجزئة  (08 آقم) عماآة 

15000)الخميسات))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 17 عنوافه(ا)) جيد  افواآ  السيد 

املنصوآ) دياآ  تجزئة  (08 آقم) عماآة 

15000)الخميسات املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالخميسات) االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 3)1.

370I

ميناآة فينانس جروب

اسما النوس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميناآة فينانس جروب

)5 شاآع موالي آشيد شقة آقم 

7 الطابق الراب  جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

اسما الفوس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شاآع 

موالي آشيد شقة آقم 7 الطابق 

الراب  جليز - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107795

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اسما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الفوس.

داآ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

)5)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الطابق) (7 آقم) شقة  آشيد  موالي 

الراب  جليز)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد اسماهنا):))500)حصة)

بقيمة)10)دآهم للحصة).

افدآيه) كلود  فريديريك  السيد 

الفوس):))500)حصة بقيمة)10)دآهم)

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اسماهنا  مراد  السيد 

 (63 ب) عماآة  السيون  شاآع  (18

000 3)موفبوليي فرنسا.

افدآيه) كلود  فريديريك  السيد 
في2دون)) شاآع  ((5 عنوافه(ا)) الفوس 

000 3)موفبوليي فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) اسماهنا  مراد  السيد 

 (63 ب) عماآة  السيون  شاآع  (18

000 3)موفبوليي فرنسا

افدآيه) كلود  فريديريك  السيد 
في2دون)) شاآع  ((5 عنوافه(ا)) الفوس 

000 3)موفبوليي فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6)1168.

371I

مكتب معيشة للحسابات و األستشاآات الجبائية

TRANS MCN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشاآات الجبائية

حي السالم بلوك E  آقم )) -- سيدي 

سليمان ، 00) 1، سيدي سليمان 

املغرب

TRANS MCN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 

مكتب آقم 3 إقامة الياسمين 5) 

بولفاآ يعقوب املنصوآ  - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

570(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MCN
فقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال
-)فقل السل .

توطين:) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (5 الياسمين) إقامة  (3 آقم) مكتب 
 1 000 (- ( املنصوآ) يعقوب  بولفاآ 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الختي2) السيد محسن 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) الختي2  محسن  السيد 
حي رريبكة الزفقة)13)آقم)) 00) 1 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) الختي2  محسن  السيد 
حي رريبكة الزفقة)13)آقم)) 00) 1 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم)-.

37(I

MA GLOBAL CONSULTING

AGADIR EL ALIA
إعالن متعدد القراآات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شاآع عبد املومن و زفقة فان 

زيالفد إقامة فضيلة، الطابق الراب ، 
0000)، الداآ البيضاء املغرب

AGADIR EL ALIA  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 5 1، 
شاآع ابن سينا - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.179317

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

لألسهم) االسمية  القيمة  تخفيض 

من)100،00)دآهم إلى)10،00)دآاهم)

للسهم الواحد

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

جليل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

بناني اسمرس و توزي  حصصه على)

وآثته على الشكل التالي):))3)حصص)

بناني) للسيدة غيثة  (10 من مجموع)

أسماء) للسيدة  حصتان  اسمرس،)

حصة) اسمرس،) بناني  صوفيا 

واحدة للسيد عباس بناني اسمرس،)

حصة واحدة للسيد احميدو بناني،)

حصة واحدة للسيد مصطفى بناني)

للسيدة) واحدة  حصة  اسمرس،)

زينب بناني اسمرس و حصة واحدة)

للسيدة لطيفة بناني اسمرس

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

عباس) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

بناني اسمرس و توزي  حصصه على)

6)حصص) (: وآثته على الشكل التالي)

بناني) للسيد حسن  (11 من مجموع)

للسيدة فادية) ( 3)حصص) اسمرس،)

للسيدة) ( حصتان) و  اسمرس  بناني 

ايرين ديفيو

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:))

مساهمات الشركاء

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

الرأسمال التجاآي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)910)75.

373I

NADEK CONSULTING

TURKICHMAIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADEK CONSULTING

 TETOUAN(TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

TURKICHMAIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع علي 

يعتة عماآة تيكنو عياد بلوك س آقم 

 5 تطوان - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(3695

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( (TURKICHMAIL

مقرها) وعنوان  دآهم  (50.000

عماآة) يعتة  علي  شاآع  اإلجتماعي 

تيكنو عياد بلوك س آقم) 5)تطوان)

(: تطوان املغرب فتيجة ل) (93000  -

عدم افطالق نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب شاآع علي)

يعتة عماآة تيكنو عياد بلوك س آقم)

 5)تطوان)-)93000)تطوان املغرب.)

و عين:

و) شكوآي  ( رالد) السيد(ة))

عنوافه(ا))شاآع ليبيا تجزئة السواني)

املغرب) تطوان  (93000 آقم) 93 

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ))))أكتولر)

0)0))تحت آقم)7)8 .

37 I
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PRO-ACCOUNTING

RIAD EL OULJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PRO-ACCOUNTING

10 زفقة الحرية الطابق 3 شقة آقم 

6 ، 0000)، الداآ البيضاء املغرب

RIAD EL OULJA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الولجة آقم 0) بقعة آقم 7 عين 

السب  - 50)0) الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.977 1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 30)شتن25) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (RIAD EL OULJA

مقرها) وعنوان  دآهم  (350.000

 (0 آقم) الولجة  تجزئة  اإلجتماعي 

 (0(50 (- السب ) عين  (7 آقم) بقعة 

الداآ البيضاء)املغرب فتيجة ل):)عدم)

هدفها) تحقيق  من  الشركة  تمكن 

االجتماعي.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عين) (7 آقم) بقعة  ((0 آقم) الولجة 

البيضاء) الداآ  ((0(50 (- السب )

املغرب.)

و عين:
و) آا�شي  ( بوشعيب) السيد(ة))

6))ممر بويس عين السب ) عنوافه(ا))

املغرب) البيضاء) الداآ  ((0(50

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)6893).

375I

fidaga

 OMEGA INTERMEDIATES

SERVICES
إعالن متعدد القراآات

fidaga

 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،

80000، agadir(maroc

 OMEGA INTERMEDIATES

SERVICES  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 05 

عماآة C 241  الوفاق بنسركاو أكادير        

- 80007 أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.38791

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

فئة) من  حصة  ((0 تفويت) ( ( مايلي:)
100))دآهم من))طرف السيد رياآي)

بغاش) ( السيدة) لفائدة  الرزاق  عبد 

فجاة).))))))))))

على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 

فجاة)) بغاش  ( السيدة) تعيين  مايلي:)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
ببلوك) ( و الساكنة) ( (85(1 آقم ج)
117)حي سيدي محمد أكادير))) 7)آقم)

غي2) ملدة  للشركة  ( وحيدة) مسي2ة 

محددة))ابتداء)من تاآيخ اليوم ودلك)

بعد))استقالة املسي2 السابق للشركة)

السيد ابراهيم أمناز))))))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)06:)الذي ينص على مايلي:)

يساهم الشركاء))بمبلغ فقدي للشركة))

الرزاق) عبد  رياآي  السيد  (: وهم)

بمجموع)118000.00)دآهم و السيدة)

بغاش فجاة بمجموع)000.00))دآهم)

الرأسمال)) مجموع  يكون  بالتالي  و 

120،000.00)دآهم

على) ينص  الذي  (:07 آقم) بند 
تم تحديد آأس املال الشركة) مايلي:)
دآهم) ألف  وعشرين  مائة  بمبلغ 
مقسمة) وهي  دآهم)) (1(0.000.00(
سهم)) (1(00) إلى ألف ومائتي سهم)
بقيمة)100)دآهم لكل منها مرقمة من)
1)إلى)00)1)مكتتبة بالكامل ومدفوعة)
مساهماتهم) لتمثيل  ومخصصة 
السيد) التالي:) النحو  على  وتنقسم 
 1180 رياآي عبد الرزاق ساهم ب)
   1180 إلى) (1 من) مرقمة  سهم،)
 (0 ساهمت بـ) ( السيدة بغاش فجاة)
  1(00 ( إلى) (1181 مرقمة من) (، سهم)
 1(00 و بالتالي يكون إجمالي االسهم)

سهم)
على) ينص  الذي  آقم) 1:) بند 
فجاة)) بغاش  ( السيدة) تعيين  مايلي:)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
ببلوك) ( و الساكنة) ( (85(1 آقم ج)
117)حي سيدي محمد أكادير))) 7)آقم)
غي2) ملدة  للشركة  ( وحيدة) مسي2ة 

محددة ابتداء)من تاآيخ اليوم
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم))9699.
377I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE CHARIF NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE CHARIF NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 70 زفقة10  
تنجداد الراشيدية  - 000)5 

الراشيدية  املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي -.
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
»900.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)05)فوف25)

0)0))تحت آقم)317.

378I

MELIUS CONSULTING

IBOUNEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING

آقم 9  ، زفقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب آقم 3 ألزاس 

لوآين، 0)01)، الداآ البيضاء 

املغرب

IBOUNEG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 ، 

مجم  كودية ، الطابق الثاني ، شقة 

1 ، الحي املحمدي ،  - 0570) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 61565

 1( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 ماآس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IBOUNEG

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء)و أشغال البناء)واألعمال)

املختلفة.
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(، (37 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مجم  كودية)،)الطابق الثاني)،)شقة)
0570))الداآ) 1)،)الحي املحمدي)،))-)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: إبوآكي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) إبوآكي  سعيد  السيد 
301)زاوية شاآع الحزام الكبي2 و شاآع)
عقبة ابن فاف )0570))الداآ البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) إبوآكي  سعيد  السيد 
301)زاوية شاآع الحزام الكبي2 و شاآع)
عقبة))0570))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)735676.
380I

o.b.compta

HOUARA N.R.H TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

o.b.compta
161 شاآع محمد الديوآي عماآة ب 
آقم 33 ، 000 1، القنيطرة املغرب
HOUARA N.R.H TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  عمر 

ابن العاص مكتب   - 000 1 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
56995

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUARA N.R.H TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

  7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 000  - عمر ابن العاص مكتب)  

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد هواآة زين العابدين):))0 3 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (330 ( (: السيد هواآة فهد)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (330 ( (: السيد هواآة آلي )

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العابدين) زين  هواآة  السيد 

عنوافه(ا))القنيطرة)000 1)القنيطرة)

املغرب.

عنوافه(ا)) فهد  هواآة  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

عنوافه(ا)) آلي   هواآة  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العابدين) زين  هواآة  السيد 

عنوافه(ا))القنيطرة)000 1)القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم)-.

381I

TARRAS IMAD

STE MOUKADIMAT RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC

STE MOUKADIMAT RIF شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة آقم 351 - 00)16 وزان 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.591

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

 (0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرآ 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ) ( (STE MOUKADIMAT RIF
وعنوان) دآهم  ((0.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي تجزئة النهضة آقم)

351 - 00)16)وزان املغرب فتيجة ل):)

توقف النشاط.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

وزان) (16(00  -   351 آقم) النهضة 

املغرب.)

و عين:

و) حمزة  ( محمد) السيد(ة))

  351 آقم) النهضة  تجزئة  عنوافه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  وزان  (16(00

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

النهضة آقم)351)وزان

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بوزان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)898).

38(I

o.b.compta

SK MIED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

o.b.compta

161 شاآع محمد الديوآي عماآة ب 

آقم 33 ، 000 1، القنيطرة املغرب

SK MIED TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  عمر 

ابن العاص مكتب   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

57001

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIED TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

  7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 000  - عمر ابن العاص مكتب)  

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الجباآي محمد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد الجباآي محمد عنوافه(ا))

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الجباآي محمد عنوافه(ا))

القنيطرة)000 1)القنيطرة القنيطرة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم)-.

383I

o.b.compta

HIMM TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

o.b.compta

161 شاآع محمد الديوآي عماآة ب 

آقم 33 ، 000 1، القنيطرة املغرب

HIMM TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30)) 

طريق املهدية حدادة آقم 3 - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56985

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIMM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TOURS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

 ((30 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طريق املهدية حدادة آقم)3 - 000 1 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املهدي) حيم  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) املهدي  حيم  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) املهدي  حيم  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم)-.

38 I

cabinet((AMSN

ATLANTIC GLOBAL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

 ATLANTIC GLOBAL INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة بلوك 19 آقم 76) السعادة   

- 50070 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51189

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC GLOBAL INVEST

صن ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإفتاج الرادياتوآ

استي2اد و تصدير

-تجاآة

حي) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

76))السعادة))) 19)آقم) الوحدة بلوك)

- 50070)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عادل عريب):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: الطائ ) بن  أنس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) عريب  عادل  السيد 

آقم) ))تجزئة زين العابدين مكناس)

50060)مكناس املغرب.

السيد أنس بن الطائ  عنوافه(ا))

شاآع) آقم)1) (( س) إقبال  إقامة 

 50000 الجيش امللكي م ج مكناس)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) عريب  عادل  السيد 

آقم) ))تجزئة زين العابدين مكناس)

50060)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3 35.

385I

(019

اش ك ل م هولدينغ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(019

rabat(maroc ، 0000 ، املغرب

اش ك ل م هولدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   16 

مرس الخي2 سكتوآ ) ا د 3)80)1 

الطابق االآ�شي - 11000 صخي2ات 

تماآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131107

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اش ك)

ل م هولدينغ.

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، الشركة هو في املغرب وفي الخاآج)

فيابة) أو  ففسها  عن  باألصالة  سواء)

عن أطراف ثالثة:

•)أعمال بناء)؛

•)أعمال الهندسة املدفية.

والشبكات) الطرق  أعمال  (•

املختلفة.

املدفية) الهندسة  دآاسات  (•

العامة والبناء)،)والجدولة)،)والتوجيه)

(، الفنية) واملساعدة  (، والتنسيق) (،

ومساعدة العميل.

•)املشوآة والتدآيب واألحداث.

استي2اد وتصدير وتجاآة وشراء) (•

ولي  جمي  املواد والبضائ .



16149 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

•)التجاآة)،)جمي  عمليات الشراء)

والبي  والعمولة والسمسرة والتمثيل)

في املغرب أو في الخاآج لجمي ) سواء)

العمليات والعالمات التجاآية لجمي )

املواد الصناعية وغي2ها.

•)شراء)ولي  العقاآات وعموما أي)

عملية تتعلق بالتنمية العقاآية في كل)

من املغرب والخاآج.

جمي  املعامالت) (، وبشكل أعم) (•

أو) املالية  أو  التجاآية  أو  املدفية 

(، العقاآية) أو  املنقولة  أو  الصناعية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

كلًيا أو جزئًيا بواحدة أو أررى من) (،

وذلك) أعاله  إليها  املشاآ  املعامالت 

(، الشركة) نشاط  تطوير  أو  لتسهيل 

وكذلك جمي  املشاآكات املباشرة أو)

غي2 املباشرة)،)بأي شكل من األشكال)

،)في الشركات املغرلية أو األجنبية التي)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة..

 16  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1(80(3 ا د) (( مرس الخي2 سكتوآ)

صخي2ات) (11000 (- االآ�شي) الطابق 

تماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكزولي) الرحمان  عبد  السيد 

 (1 عنوافه(ا))سكتوآ البخاآي الرقم)

 11000 الشريف) حي سيدي محمد 

تماآة املغرب.

السويدي) الواحد  عبد  السيد 

عنوافه(ا))عماآة)57)شقة)6)مجموعة)

10)النجاح)11000)تامسنا املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكزولي) الرحمان  عبد  السيد 

 (1 عنوافه(ا))سكتوآ البخاآي الرقم)

 11000 الشريف) حي سيدي محمد 

تماآة املغرب

السويدي) الواحد  عبد  السيد 

عنوافه(ا))عماآة)57)شقة)6)مجموعة)

10)النجاح)11000)تامسنا املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

0)0))تحت آقم)1305.

386I

fiduciaire(al(hayat

M J TRUCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat

 av(Tchaikovski(residence(joba

 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

M J TRUCK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  8 حي 

بورالف - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109 33

 19 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M J (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRUCK

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائ .

حي) (8 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بورالف)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الحسن) الطالب  ايت  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: الحسن) الطالب  ايت  السيد  (

1000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن) الطالب  ايت  السيد 

 16( آقم) لينا  تجزئة  عنوافه(ا))

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحسن) الطالب  ايت  السيد 

 16( آقم) لينا  تجزئة  عنوافه(ا))

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)33 109.

387I

HOUDA PRINT HP

HOUDA PRINT HP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOUDA PRINT HP

اقامة ازدهاآ عماآة   متجر الطابق 

االآ�شي آقم )1 طريق مغاآة هرقل ، 

90000، طنجة املغرب

HOUDA PRINT HP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ازدهاآ )1 عماآة   متجر الطابق 

االآ�شي آقم )1 طريق مغاآة هرقل - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109353

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUDA PRINT HP

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطباعة).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) متجر  عماآة) ) (1( ازدهاآ)

)1)طريق مغاآة هرقل)-) االآ�شي آقم)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة هدى قا�شي):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) قا�شي  هدى  السيدة 

اقامة الزموآي)5)مجموعة)))امجد)1 

الطابق السفلي آقم)) 90000)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) قا�شي  هدى  السيدة 

اقامة الزموآي)5)مجموعة)))امجد)1 

الطابق السفلي آقم)) 90000)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)50)35).

388I



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16150

CAPH HYGIENE ET EMBALLAGE SOLUTIONS

 CAPH HYGIENE ET

EMBALLAGE SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CAPH HYGIENE ET EMBALLAGE

SOLUTIONS

98 تجزئة الحامدية القدس سيدي 

ال25فو�شي ، 0610)، الداآ البيضاء 

املغرب

 CAPH HYGIENE ET EMBALLAGE

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 98 تجزئة 

الحامدية القدس سيدي ال25فو�شي  

الداآ البيضاء 0610) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78101

 30 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAPH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

 HYGIENE ET EMBALLAGE

.SOLUTIONS

استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات) وتسويق  وتصني   وتصدير 

النظافة و)/)أو التعبئة والتغليف.

عنوان املقر االجتماعي):)98)تجزئة)

ال25فو�شي)) القدس سيدي  الحامدية 

0610))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عالء)دآويش):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) دآويش  عالء) السيد 

شقة) (6 طابق) دآج ب  إفني  زفقة  ((

 (0(50 البيضاء) الداآ  س  16ص 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) دآويش  عالء) السيد 

شقة) (6 طابق) دآج ب  إفني  زفقة  ((

 (0(50 البيضاء) الداآ  س  16ص 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)196)75.

389I

CAPH HYGIENE ET EMBALLAGE SOLUTIONS

 MEVA CONSULTING

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEVA CONSULTING SERVICES

آقم10 زفقة الحرية الطابق آقم 

3 الشقة آقم 5 الداآالبيضاء ، 

0)01)، الداآ البيضاء املغرب

 MEVA CONSULTING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

الحرية آقم 10 الطابق آقم 3 الشقة 

آقم 5  الداآ البيضاء 0)01) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78103

 08 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEVA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)استشاآات)

وهندسة) واالست2اتيجية  اإلداآة  في 

التدآيب وتكنولوجيا املعلومات.

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية آقم)10)الطابق آقم)3)الشقة)

الداآ) ((01(0 الداآ البيضاء) ( (5 آقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: شهيب) فدوى  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) شهيب  فدوى  السيدة 

آقم) الريان  حي  الحضري  القطب 

65))النواصر)7000))الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) شهيب  فدوى  السيدة 

آقم) الريان  حي  الحضري  القطب 

65))النواصر)7000))الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)197)75.

390I

FITARCO

YOUMIZ  TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

YOUMIZ  TRANSPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ امراغ  

جماعة اكلو  85000 تيزفيت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 537

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YOUMIZ  TRANSPORT

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2).

عنوان املقر االجتماعي):)دواآ امراغ))

جماعة اكلو))85000)تيزفيت املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد آشيد كوميس)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد آشيد كوميس)

 85000 ( بلوك س حي املسي2ة) (1(3

تيزفيت املغرب).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيد آشيد كوميس)

 85000 ( بلوك س حي املسي2ة) ( (1(3

تيزفيت))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بتيزفيت)

0)0))تحت آقم))73.

391I

FITARCO

IKNOUBATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

IKNOUBATRAV  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

ادالحاج  سيدي بوعبدلي  85000 

تيزفيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 535

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IKNOUBATRAV

اشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة).

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 85000 ( بوعبدلي) سيدي  ( ادالحاج)

تيزفيت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم بطاحي)):))5))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (5 ( (: ( محمد) بن  السيد سعيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (5 ( (: ( حاميدي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (5 ( (: ( بيفنزي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوافه(ا)) السيد ابراهيم بطاحي)

تيزفيت) (85000 ( بلوك اي ايراك) (60

املغرب.

السيد سعيد بن محمد))عنوافه(ا))

تيزفيت)) (85000 ( املسي2ة) حي  (10(

املغرب.

السيد حسن حاميدي))عنوافه(ا))
10)زفقة الشرفاء)حي ادزكري))85000 

تيزفيت))املغرب).

السيد ابراهيم بيفنزي))عنوافه(ا))

تيزفيت)) (85000 ( الفتح) تجزئة  (1(

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

)عنوافه(ا)))) السيد ابراهيم بطاحي)

تيزفيت) (85000 ايراك) اي  بلوك  (60

املغرب

السيد سعيد بن محمد))عنوافه(ا)))

تيزفيت)) (85000 ( املسي2ة) حي  (10(

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بتيزفيت)

0)0))تحت آقم)731.

39(I

CABINET OBILAT

HBA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET OBILAT

3) زفقة كاآفوط ، 90000، طنجة 

املغرب

HBA AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3)1  شاآع 

سديمحمدابنعبد هللا - 90000 

طنجة  املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.86083

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 11)شتن25) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 90.000 )مبلغ آأسمالها) (HBA AGRI

  1(3 دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

شاآع سديمحمدابنعبد هللا)-)90000 

يوجد) ال  (: ل) فتيجة  املغرب  ( طنجة)

نشاط للشركة.

 1(3 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شاآع سديمحمدابنعبد هللا)-)90000 

طنجة))املغرب.)

و عين:

السيد(ة))علي))بنزآوال و عنوافه(ا))

6،زفقة قرطبة)90000)طنجة))املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)))8 3).

393I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MERZOUGA MARKET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE MERZOUGA MARKET

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الح�شي البيض الطوس الريصاني  - 

000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (75

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MERZOUGA MARKET SARL

سولر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشرولات) وشراء) ماآكت-بي  

الكحولية-بي  التبغ).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الح�شي البيض الطوس الريصاني)

000)5)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

وعوش) بن  الناصر  عبد  السيد 

عنوافه(ا))قصر النيف تنغي2))000)5 

الرشيدية املغرب.

حسن) سعيد  ايت  السيد 

 701 آقم) املسي2ة  حي  عنوافه(ا))

وآزازات)5000 )وآزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

وعوش) بن  الناصر  عبد  السيد 

عنوافه(ا))قصر النيف تنغي2))000)5 

الرشيدية املغرب
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حسن) سعيد  ايت  السيد 
 701 آقم) املسي2ة  حي  عنوافه(ا))

وآزازات)5000 )وآزازات املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

آقم)-.

39 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

LOUGI TRANS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

LOUGI TRANS SARL AU شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 
طوس الريصاني  - 000)5 الرشيدية 

املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.13975

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 يوليوز) في) 1) املؤآخ 
 LOUGI TRANS SARL AU حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
طوس) قصر  اإلجتماعي  مقرها 
الريصاني))-)000)5)الرشيدية املغرب)

فتيجة الالزمة).
و عين:

و) فدادني  ( بشرة) ( السيد(ة))
 03 آقم) العيون  شاآع  عنوافه(ا))
الرشيدية املغرب) (5(000 الرشيدية)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((0(0 يوليوز) (07 بتاآيخ)
طوس الريصاني))-)000)5)الرشيدية)

املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)05)فوف25)

0)0))تحت آقم)318.

395I

GLOBE FIDUCIAIRE

SAMI IMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
 1  شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم 
18 ، 0100)، الداآ البيضاء املغرب

SAMI IMMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 
الزآقطوني الطابق 8 الشقة آقم 
 ) الداآالبيضاء - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.399737

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 أكتولر) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):
فيصل) (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  ((50 ( ( املتصدق)
)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)
أكتولر) (19 سعيد الحيان بتاآيخ) (ة))

.(0(0
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 70)75.

396I

FISCOFISC

كوطي بيان إيتر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC
كوطي بيان إيت2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زفقة 
لعربي الشامي إقامة عبلة املحل 

آقم ) بوآمافة فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 605

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كوطي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بيان إيت2.

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتوجات شبه صيدلية

منعش عقاآي

مقاول في األشغال املختلفة.

زفقة) (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحل) عبلة  إقامة  الشامي  لعربي 

فاس) (30000 (- بوآمافة فاس) (( آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

شكدالي) تدالوي  التهامي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

شكدالي) تدالوي  التهامي  السيد 

عنوافه(ا))فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

شكدالي) تدالوي  التهامي  السيد 

عنوافه(ا))فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)975).

397I

بن علي لألستشاآة ش م م

RTM COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بن علي لألستشاآة ش م م

)95 تجزئة املساآ طريق أسفي 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

RTM COMMERCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )95 شقة 

آقم 7 تجزئة املساآ طريق اسفي 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

103553

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 ف25اير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RTM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. COMMERCE

بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)-التجاآة).

عنوان املقر االجتماعي):))95)شقة)

اسفي) طريق  املساآ  تجزئة  (7 آقم)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: توشنت) آشبد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوافه(ا)) توشنت  آشبد  السيد 

أسفي) طريق  ( 0 آقم) املساآ  تجزئة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) توشنت  آشبد  السيد 

أسفي) طريق  ( 0 آقم) املساآ  تجزئة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ماآس) بتاآيخ) 0) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)113038.

398I

Maître(Adil(EL(BITAR

باي روم  ش.ا.م ذات اسم 

مشترك
شركة التضامن

تأسيس شركة

Maître(Adil(EL(BITAR

 Angle(rue(Ali(Abderrazak(et

 rue(Ahmed(Charci, résidence

 Champs(d›anfa, imm(D ,

 3ème(étage, bureau(n° 5,

 arrondissement(d›anfa، 20050،

Casablanca(Maroc

باي آوم  ش.ا.م ذات اسم مشت2ك    

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

كريم، ساحة أحمد مكواآ آقم 5 

عين السب  - 50)0) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة التضامن 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

115651

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((00( أبريل) (19

األسا�شي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)باي آوم))

ش.ا.م ذات اسم مشت2ك))).

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
او) التخطيط  او  الت2كيب  اعمال 
عماآة،) ملحالت،) البناء) او  التجهيز 

وآشة عمل،)مكاتب او متجر..
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 آقم) مكواآ  أحمد  ساحة  كريم،)
الداآ البيضاء) ((0(50 (- عين السب )

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 395 ( (: بلعيد) افصي2ي  السيد 
حصة بقيمة)39.500)دآهم للحصة).
السيد فوآ الدين غالتي):))5)حصة)

بقيمة)500)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) بلعيد  افصي2ي  السيد 
 1 3 آقم) س  بلوك  ( (III ليساسفة)

0190))الداآ البيضاء)املغرب.
السيد فوآ الدين غالتي عنوافه(ا))
كازا) سويفيل  شركة  (( ليساسفة)

0190))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ( السيد افصي2ي بلعيد)
 1 3 آقم) س  بلوك  ( (III ليساسفة)

0190))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 07 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماي))00))تحت آقم)170)1).

399I

SOFINACTE

SIETE MARROQUIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

SIETE MARROQUIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 حي 

املحمدي عين قادوس - 30090 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63685

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIETE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARROQUIES

غرض الشركة بإيجاز):)-)التاجر أو)

الوسيط املنفذ استي2اد وتصدير.

الجلدية) للسل   التجزئة  تجاآة  (-

مشت2كة.

-)تاجر منتجات غذائية زآاعية.

حي) (17 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحمدي عين قادوس)-)30090)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة شيماء)الجاآديني):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الجاآديني) شيماء) السيدة 

تجزئة آياض النخيل) (1 8 عنوافه(ا))

طريق إيموزاآ)30050)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الجاآديني) شيماء) السيدة 

تجزئة آياض النخيل) (1 8 عنوافه(ا))

طريق إيموزاآ)30050)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11).

 00I

IFCG CONSULTING SARL

جنرال مانتونونس غ 
كوميسيونينغ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL

 ( BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

جن2ال مافتوفونس غ كوميسيوفينغ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 BERRECHID(BERRECHID 26100

BERRECHID املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 063

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

جن2ال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

مافتوفونس غ كوميسيوفينغ.

صيافة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل ابالت الصناعية.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 BERRECHID BERRECHID (6100

BERRECHID)املغرب).
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عز الدين سكوكو):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عز الدين سكوكو عنوافه(ا))

تنغي2) ( 8000 ( تنغي2) املخزن  دواآ 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عز الدين سكوكو عنوافه(ا))

تنغي2) ( 8000 ( تنغي2) املخزن  دواآ 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((8 بتاآيخ) ( االبتدائية ب25شيد)

0)0))تحت آقم)86)1.

 01I

مكتب املحاسبة الفا�شي

OSLO ASCENSEURS
إعالن متعدد القراآات

مكتب املحاسبة الفا�شي

1 عالل بن عبد هللا شقة آقم   ، 

93000، تطوان املغرب

OSLO ASCENSEURS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 33 شاآع 

واد سبو عين رباز - 93000 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.18573

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)06)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 500 تفويت السيد أفواآ عبدالوي ل)

حصة افائدة) (500 حصة من أصل)

بتاآيخ) الشرقاوي.) زكرياء) السيد 

(0(0/10/06

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسي2 السيد أفواآ عبدالوي.

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 الشكل القافوني لشركة دات ال)

الشريك) دات  املحدودة  ( املسؤولية)

الوحيد.

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 البنود آقم)6)و)7)و)15)و)16.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) املساهمات:) (6- آقم) بند 

الشريك) قدم  ( ( مايلي:) على  ينص 

الشرقاوي) زكرياء) السيد  الوحيد 

 100.000 مبلغ) في  الشركة  آأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  (، دآهم)

100,00دآهم) منها) واحدة  كل  قيمة 

(مائة دآهم))مباغ)100.000)دآهم.

الشركة:) آأسمال  (7- آقم) بند 

الذي ينص على مايلي:))حدد آأسمال)

(، 100.000دآهم) مبلغ) في  الشركة 

كل) قيمة  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

(مائة) 100,00دآهم) منها) واحدة 

الوحيد)) للشريك  مخولة  ( دآهم))

السيد زكرياء)الشرقاوي

:)الذي) -15إداآة الشركة) بند آقم)

من) الشركة  تداآ  مايلي:) على  ينص 

طرف السيد زكرياء)الشرقاوي املسي2)

الوحيد للشركة.)الباقي لم يتغي2.

الذي ينص) امضاء:) (16- بند آقم)

بجمي ) ( الشركة ملزمة) ( مايلي:) على 

األعمال املتعلقة بها بامضاء)مسي2ها)

الوحيد السيد زكرياء)الشرقاويالباقي)

لم يتغي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)06)أكتولر)

0)0))تحت آقم)59)).

 0(I

CABINET OBILAT

 GRANDE PHARMACIE

MODERNE DE TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET OBILAT

3) زفقة كاآفوط ، 90000، طنجة 

املغرب

 GRANDE PHARMACIE

MODERNE DE TANGER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

9 أبريل 7 19 آقم  )3 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109 13

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GRANDE PHARMACIE  :

.MODERNE DE TANGER

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

صيدلية

بشكل عام)،)جمي  العمليات التي)

قد تكون متعلقة بالصيدلية والتي قد)

تعزز تطوير الشركة.

 9 :)ساحة) عنوان املقر االجتماعي)

أبريل)7 19)آقم)))3 - 90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
11.800.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: زعري) الحميد  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (118.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
زعري) الحميد  عبد  السيد 
7 19)آقم)) أبريل) (9 عنوافه(ا))ساحة)

)3 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
زعري) الحميد  عبد  السيد 
7 19)آقم)) أبريل) (9 عنوافه(ا))ساحة)

)3 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35305).
 03I

CABINET RSF SARL

 ECLIPSE IMPORT EXPORT
 S.A.R.L. A ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC
 ECLIPSE IMPORT EXPORT

 S.A.R.L. A(ASSOCIE(UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 9 

إقامة وفاء ) تجزئة عاطف طريق 
ايموزاآ فاس - 30000 فاس املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 9811
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 يوليوز) في) 1) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
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»900.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/)9 ).

 0 I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE AZLEG DE TRAVAUX

DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

 STE AZLEG DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  51 

تجزئة النوآ آقم 3 فم اودي أوالد 

امباآك بني مالل - 3000) بني مالل 

املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.6139

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) (01 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)707.

 05I

KAOUN

N.A NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

N.A NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي C/O شاآع 

ابن الهيثم ز1 تسيلة افزكان اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1 03

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 N.A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE

-منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عفاآي)

-اشغال مختلفة و البناء.

 C/O (: االجتماعي) املقر  عنوان 

افزكان) تسيلة  ز1) الهيثم  ابن  شاآع 

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

  .000 ( (: عز الدين كاون) ( السيد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1.000 ( (: بناصر) نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عز الدين كاون عنوافه(ا)) السيد)

 ( شطر) ( السلطان) داآ  (9 املحاميد)

اسكجوآ مراكش) (5 عماآة س شقة)

0000 )مراكش املغرب.

عنوافه(ا)) بناصر  نعيمة  السيدة 

دواآ بن عالل جماعة سعادة مراكش)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

)عز الدين كاون عنوافه(ا)) السيد)

 ( شطر) ( السلطان) داآ  (9 املحاميد)

اسكجوآ مراكش) (5 عماآة س شقة)

0000 )مراكش املغرب

عنوافه(ا)) بناصر  نعيمة  السيدة 

دواآ بن عالل جماعة سعادة مراكش)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بافزكان))بتاآيخ)-)تحت آقم)

 06I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

SAMY SNOUSSI DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10

20800، CASABLANCA(MAROC

SAMY SNOUSSI DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

بوآغون، زفقة إبن حبيب، إقامة 

املشرق )، الطابق األول، الشقة 

آقم 3 الداآ البيضاء 0000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78705

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SNOUSSI DESIGN

:)التصميم) غرض الشركة بإيجاز)

والعماآة الدارلية وإداآة املشاآي  في)

التصميم الدارلي والديكوآ.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) حبيب،) إبن  زفقة  بوآغون،)

الشقة) األول،) الطابق  (،( املشرق)

الداآ) ((0000 البيضاء) الداآ  (3 آقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: السنو�شي) غازي  سامي  السيد 

100)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السنو�شي) غازي  سامي  السيد 

املدينة) (،30( فيال) عنوافه(ا))

كاليفوآفيا) ببوسكوآة،) الخضراء)

بوسكوآة) ((0000 آزوآتس) غولف 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السنو�شي) غازي  سامي  السيد 

املدينة) (،30( فيال) عنوافه(ا))

كاليفوآفيا) ببوسكوآة،) الخضراء)

بوسكوآة) ((0000 آزوآتس) غولف 

املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)860)75.

 07I

مكتب املحاسبة الفا�شي

 TAMOUDA EVENEMENTS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�شي

1 عالل بن عبد هللا شقة آقم   ، 

93000، تطوان املغرب

 TAMOUDA EVENEMENTS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد اليزيد عماآة ساآة جناح »س« 

آقم »ب1« تطوان 0 930 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7761

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TAMOUDA EVENEMENTS

.SARL

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

بي  وتأجي2 العقاآات.

أفواع) جمي   وتنظيم  إداآة 

املناسبات.

التعليم الخاص..

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد اليزيد عماآة ساآة جناح)»س«)

تطوان) (930 0 تطوان) »ب1«) آقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: اللبادي) إيمان  السيدة 

حصة بقيمة)10.000)دآهم للحصة).

السيد عادل اللبادي):))00))حصة)

بقيمة)0.000))دآهم للحصة).

السيد طاآق اللبادي):))00))حصة)

بقيمة)0.000))دآهم للحصة).

السيد أمين اللبادي):))00))حصة)

بقيمة)0.000))دآهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيد منا اللبادي)

بقيمة)10.000)دآهم للحصة).

 (00 ( (: السيدة آشيدة عشعاش)

حصة بقيمة)0.000))دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اللبادي  منا  السيدة 

تطوان) أفيالل  املفضل  شاآع  (116

0 930)تطوان املغرب.

عنوافه(ا)) اللبادي  عادل  السيد 

اسبافيا،)بناملادينا))))حي بابلو في2ودا)

0 930)بناملادينا اسبافيا.

عنوافه(ا)) اللبادي  طاآق  السيد 

روان) حي  ملقا) 1) اسبافيا،)

سباستيان كافو)0 930)ملقا اسبافيا.

عنوافه(ا)) اللبادي  أمين  السيد 

تطوان) أفيالل  املفضل  شاآع  (116

0 930)تطوان املغرب.

السيدة إيمان اللبادي عنوافه(ا))

تطوان) الثاني  الحسن  شاآع  ((6 

0 930)تطوان املغرب.

عشعاش) آشيدة  السيدة 

عنوافه(ا))116)شاآع املفضل أفيالل)

تطوان)0 930)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الزآهوني  زهي2  السيد 

الرياض) اقامة  الحراق  شاآع محمد 

بلوك ب)0 930)تطوان املغرب

عنوافه(ا)) اللبادي  عادل  السيد 

اسبافيا،)بناملادينا))))حي بابلو في2ودا)

0 930)تطوان املغرب

عنوافه(ا)) اللبادي  أمين  السيد 

تطوان) أفيالل  املفضل  شاآع  (116

0 930)تطوان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)13)أكتولر)

0)0))تحت آقم))73 .

 08I

MECOMPTES

TIRSO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC آقم ) , 

مندآوفة سيدي معروف الداآ 

البيضاء، 50)0)، الداآ البيضاء 

املغرب

TIRSO MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزالقة 

1 إقامة هيلفيتيا الداآ البيضاء - 

000) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.97531

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) (03 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الوزاني) ( تفويت السيد)(ة))أسعد)

حصة اجتماعية من أصل) (15.600

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (31.850

كريم الوزاني بتاآيخ)03)شتن25)0)0).

الوزاني) ( تفويت السيد)(ة))أسعد)

حصة اجتماعية من أصل) (16.(50

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (31.850

علي الوزاني بتاآيخ)03)شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 3)750.

 09I

MECOMPTES

TIRSO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC آقم ) , 

مندآوفة سيدي معروف الداآ 

البيضاء، 50)0)، الداآ البيضاء 

املغرب

TIRSO MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزالقة 1 

إقامة هيلفيتيا الداآ البيضاء الزالقة 

1 إقامة هيلفيتيا الداآ البيضاء 

000) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.97531

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) (03 في) املؤآخ 

املصادقة على):
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الوزاني) ( تفويت السيد)(ة))أسعد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.(50

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (65.000

شتن25) (03 بتاآيخ) الزكري  ( مصطفى)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751088.

 10I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

LAY PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زفقة ينب  آقم )3 العيون ، 

70000، العيون املغرب

LAY PRODUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 01 

بلوك د  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33363

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRODUCTION

االفتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصري)

افتاج ال25امج التلفزية واالذاعية)

نشر الجرائد واملجالت)

الوكالة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

01)بلوك د))-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد هدي)):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: ( العالمي) املهدي  محمد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

500)بقيمة) )السيد محمد هدي):)

100)دآهم.

(: ( العالمي) املهدي  محمد  السيد 

500)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد هدي عنوافه(ا))حي)

التعاون زفقة السنة آقم)18  70000 

العيون املغرب.

العالمي)) املهدي  محمد  السيد 

عنوافه(ا))زفقة محمد دويهي آقم) 0  

000)7)السماآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد هدي عنوافه(ا))حي)

التعاون زفقة السنة آقم)18  70000 

العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)09)أكتولر)

0)0))تحت آقم)0)0)/00 ).

 11I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

DIAIX LAAY TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زفقة ينب  آقم )3 العيون ، 

70000، العيون املغرب

DIAIX LAAY TRAV  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرسم 

العثاآي النعيم 0)1 تجزئة النعيم  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33673

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIAIX (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. LAAY TRAV

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة)

العماآات واملنشآات) بناء) اشغال 

واالشغال العامة).

الرسم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العثاآي النعيم)0)1)تجزئة النعيم))-)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

3.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ملين) محمد  العمي2ي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (30.000

للحصة).

(: ملين) محمد  العمي2ي  السيد  (

30000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

ملين) محمد  العمي2ي  السيد 

عنوافه(ا))شاآع الشريف الرا�شي آقم)

العيون) (70000   01 حي الوحدة) (91

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

ملين) محمد  العمي2ي  السيد 

عنوافه(ا))شاآع الشريف الرا�شي آقم)

العيون) (70000   01 حي الوحدة) (91

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/635).

 1(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.E.G.C.L EXPERTISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العماآة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

M.E.G.C.L EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الغدير 

محل آقم 503 مكرآ - 6300  

اليوسفية املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(799

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M.E.G.C.L EXPERTISE

الصيافة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الكهرلائية والصناعية

جمي  اعمال الهندسة املدفية

التنظيف والبستنة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الغدير محل آقم)503)مكرآ)-)6300  

اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجباآ عاديم):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عاديم) الجباآ  عبد  السيد 

عنوافه(ا))حي لغدير آقم)503 6300  

اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عاديم) الجباآ  عبد  السيد 

عنوافه(ا))حي لغدير آقم)503 6300  

اليوسفية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3)3.

 13I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

F.MENTOR IT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العماآة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

F.MENTOR IT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

آقم  36 مكرآ - 6300  اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(833

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.F.MENTOR IT

ردمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أجهزة) وتركيب  الفكرية  امللكية 

الكمبيوتر

تركيب الشبكة والكمبيوتر

بي  أجهزة الكمبيوتر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6300 (- مكرآ) آقم) 36) القدس 

اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: فكوس) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: السيد املصطفى فكوس)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) فكوس  ايمان  السيدة 

  6300 آقم) 36  القدس  حي 

اليوسفية املغرب.

فكوس) املصطفى  السيد 

آقم) 36  القدس  حي  عنوافه(ا))

6300 )اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) فكوس  ايمان  السيدة 

  6300 آقم) 36  القدس  حي 

اليوسفية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)1 3.

 15I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 FATTENING CALVES

ELIDRISSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العماآة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

 FATTENING CALVES ELIDRISSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

آقم 83 مكرآ - 6300  اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(831

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FATTENING CALVES ELIDRISSI

ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املاشية

األعمال الزآاعية واملتنوعة

االستي2اد و التصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6300 (- مكرآ) (83 آقم) القدس 

اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا االدآي�شي):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

االدآي�شي) هللا  عبد  السيد 

  83 آقم) القدس  حي  عنوافه(ا))

6300 )اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

االدآي�شي) هللا  عبد  السيد 

  83 آقم) القدس  حي  عنوافه(ا))

6300 )اليوسفية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0 3.

 16I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OUAZOUGHMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العماآة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

OUAZOUGHMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اجنديس محل آقم 108 - 6300  

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUAZOUGHMI

مخ5زة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

صن  الحلويات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6300  -  108 آقم) اجنديس محل 

اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الحسين اآماش)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين اآماش عنوافه(ا))

 87100 اعمي2ة) ايت  اكرام  دواآ 

اشتوكة ايت باها املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسين اآماش عنوافه(ا))

 87100 اعمي2ة) ايت  اكرام  دواآ 

اشتوكة ايت باها املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)339.
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

BH FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زفقة ينب  آقم )3 العيون ، 

70000، العيون املغرب

BH FER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

آشيد الشطر األول شاآع محمد 

الزآقطوني بلوك آقم 10 آقم 07 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33677

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FER

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة)

واالشغال) واملباني  املنشآت  بناء)

العمومية)

بناء)العماآات واالقامات).

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)

محمد) شاآع  األول  الشطر  آشيد 

 07 آقم) (10 آقم) بلوك  الزآقطوني 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد موالي عمر بودة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: ( الخليل حيمودة) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 (: ( السيد موالي عمر بودة) (

بقيمة)100)دآهم.

 500 (: ( حيمودة) الخليل  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موالي عمر بودة))عنوافه(ا))

االمي2) شاآع  (17 آقم) كريمة  تجزئة 

مراكش)) ( 0000 ( هللا) عبد  موالي 

املغرب.

السيد الخليل حيمودة عنوافه(ا))
 65 آقم) زفقة) 0) (1 الرملة) رط 

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد موالي عمر بودة))عنوافه(ا))

االمي2) شاآع  (17 آقم) كريمة  تجزئة 

مراكش) ( 0000 ( هللا) عبد  موالي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/5)6).

 18I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALPHA YONKEE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العماآة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

ALPHA YONKEE TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الغدير 

محل آقم 390 مكرآ - 6300  

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALPHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.YONKEE TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2

فقل املستخدمين.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الغدير محل آقم)390)مكرآ)-)6300  

اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عينوش) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) عينوش  زكرياء) السيد 

  6300  390 آقم) الغدير  حي 

اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) عينوش  زكرياء) السيد 

  6300  390 آقم) الغدير  حي 

اليوسفية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)336.

 19I

Fiduciaire(FICOTRAV

شركة سجلماسة 

 SOCIETE SIJILMASSA)طرافو

)TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 SOCIETE)شركة سجلماسة طرافو

 SIJILMASSA TRAVAUX SARL

AU) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شاآع 

محمد الخامس آقم 83) اآفود - 

00))5 اآفود املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.10171

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) 3))شتن25) املؤآخ في)

 SOCIETE)طرافو سجلماسة  شركة 

 SIJILMASSA TRAVAUX SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة) ((AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

اإلجتماعي شاآع محمد الخامس آقم)

املغرب) اآفود  (5((00 (- اآفود) ((83

ألي) الشركة  مزاولة  لعدم  فتيجة 

نشاط مند تأسيسها.

و عين:

و) عمي  بن  ( سالم) السيد(ة))

عنوافه(ا))الحي الجديد أآفود)00))5 

أآفود املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شاآع) وفي  ((0(0 شتن25) ((3 بتاآيخ)

(- اآفود) ((83 محمد الخامس الرقم)

00))5)اآفود املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/313.

 (0I

KDM COMPTA

OTORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SKJ CONSULTING
 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57
 1er  ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc
OTORIENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 HAY : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 HASSANI(RUE(A 43 N7  - 60000

. OUJDA وجدة
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.3( 13

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 ماآس) (11 في) املؤآخ 
ذات) شركة  (OTORIENTAL حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
 HAY HASSANI RUE A  3 N7  -
60000)وجدة)OUJDA))فتيجة لكت2ت)

املنافسة).
و عين:

و) ( بنقدوآ) ( ( مراد هللا) السيد(ة))
لعلج) تجزئة  الحسني  حي  عنوافه(ا))
وجدة املغرب) (60000  (0 زينيا آقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 HAY وفي) ((0(0 يوفيو) ((( بتاآيخ)
 HASSANI RUE A  3 N7 - 60000

وجدة املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)15.

 (1I

الناظوآ للحسابات

STEMARG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الناظوآ للحسابات

شاآع االمي2 سيدي محمد الحي 

االداآي سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني آقم 5 ، 000)6، 

الناظوآ املغرب

STEMARG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

االفدلس آقم 33 زايو الناظوآ 

000)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0879

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STEMARG

-اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة او البناء

-فقل البضائ  للغي2

-بي  مواد البناء.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االفدلس آقم)33)زايو الناظوآ)000)6 

الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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1.000)حصة) ( (: السيد مرغي علي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

دواآ) السيد مرغي علي عنوافه(ا))

زايو) ستوت  اوالد  منصوآ  اوالد 

000)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

دواآ) السيد مرغي علي عنوافه(ا))

زايو) ستوت  اوالد  منصوآ  اوالد 

000)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)33 3.

 ((I

bercy(conseils

DIGITAL PHOTO NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

bercy(conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY

 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc

DIGITAL PHOTO NORD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE ZAHRAT RYAD

 ILOT 19 LOT 10 IMMEUBLE

 C  MAGASIN(N°10 HAY(RYAD

.10000 RABAT(MAROC

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5 535

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.700.000«

 (.300.000« إلى) دآهم«) (600.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7))108.

 (3I

SEGMET

سكمات
إعالن متعدد القراآات

SEGMET
 Boulevard(Président(Félix

 Houphouët(Boigny 24 ، 20000،
Casablanca(Maroc

سكمات »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  ), شاآع 
الرئيس فيليكس هوفويت بوافيي - - 

الداآالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
965) الداآالبيضاء .

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)11)يوفيو)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
357)من القافون)) )للمادة)

ً
مايلي:)طبقا

النظام) من  (33 املادة) و  (17-95 آقم)
آغم) الشركة  إستمراآ  األسا�شي،)
أن الوضعية الصافية تقل عن آب )

آأسمالها.)
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تمديد مدة الشركة لتسعة وتسعون)
)99))سنة إبتداًء)من)11)يوفيو)0)0).
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
و) للشركة  األسا�شي  النظام  تعديل 
 (0-19 آقم) القافون  م   مطابقته 
 17-95 املعدل و املتمم للقافون آقم)

املتعلق بشركات املساهمة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:5 آقم) بند 
مايلي:)تم تمديد مدة الشركة لتسعة)
 11 من) إبتداء) ( سنة) ((99) وتسعين)
يوفيو)0)0))،)باستثناء)حاالت الحل)
املبكر أو التمديد الجديد املنصوص)
النظام) هذا  في  أو  القافون  في  عليه 

األسا�شي.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 8 750.

 ( I

RESTAURANT 55

ياسين نورد طرانسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YASSINE NORD TRANSPORT

 DOUAR SNADLA ZOUADA

 LOUAMRA KSAR ELKBIR KSAR

KEBIR، 92150، القصر الكبي2 

املغرب

ياسين فوآد طرانسبوآ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

صنادلة زوادا العوامرة - 150)9 

القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(697

 18 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ياسين) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فوآد طرانسبوآ.

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ .

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9(150 (- العوامرة) زوادا  صنادلة 

القصر الكبي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ياسين) الطراف  السيد 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

 100 (: ياسين) الطراف  السيد  (

بقيمة)1.000)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الطراف ياسين عنوافه(ا))
آقم)   ((8 زفقة) ج  م  السالم  حي 

150)9))القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الطراف ياسين عنوافه(ا))
آقم)   ((8 زفقة) ج  م  السالم  حي 

150)9))القصر الكبي2 املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( االبتدائية بالقصر الكبي2)

أكتولر)0)0))تحت آقم)80 .

 (5I

cabinet(bakadir

AIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet(bakadir

 ALLEE DES PARCS 1(7

 AIN(SEBAA 127 ALLEE(DES

 PARCS(AIN(SEBAA، 20600،

CASABLANCA(maroc

AIS شركة ذات املسؤولية املحدودة 

(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

 0(GH لسياسطا الطابق الثالث

عماآة H الشقة آقم 15 املحمدية   

حل شركة

                                                                                                                                           RC :21751   

- حل الشركة.

- تعيين املصفي.

- مقر التصفية.        

أ-)طبقا لقراآ بتاآيخ)019)/)30/1 

محدودة) شركة  ( (AIS شركاء) قرآ 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  املسؤولية 

دآهم مايلى):))))))
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)-)حل الشركة.
عمر بولدي و) (: تعيين املصفي) (- (

عبد العزيز لخنيفري.))))))))))))))))))))))))
-)مقر التصفية):)تجزئة لسياسطا)
 H عماآة) (0(GH الثالث) الطابق 

الشقة آقم)15))-)املحمدية-)))))))))))
الضبط) بكتابة  اإليداع  -تم  ب)
باملحمدية) التجاآية  املحكمة  لدى 
بتاآيخ)9)/0/01)0)))تحت)17.                                                                                                                     

اإلداآة.

 (6I

Notaire

SWEET POINT
إعالن متعدد القراآات

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
SWEET POINT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: )8، زاوية 
زفقة سمية وشاآع عبد املومن الداآ 

البيضاء 0 03) الداآ البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(68( 
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 
اسماعيل) السيد  تعيين  مايلي:)
ديوآي) الغالي  والسيد  املراك�شي 

مسي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة
على) ينص  الذي  (:03 آقم) قراآ 
التوقي ) صالحية  ( إعطاء) مايلي:)

املشت2ك للمسي2ين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 

مايلي:)تعيين مسي2 للشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)693)75.

 (7I

SAFIGEC

STE R 2 G CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

safigec

 rue(ibn(taymiya(immb 12 appt 2

، 30000، fes(maroc

STE(R 2 G(CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ..آقم 

   3 عبد الرحيم حى بدآ - 30000 

فاس اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6  01

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE R (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.( G CONSULTING

فصيحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اجتماعية

الحدث واالتصال.

..آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

   3)عبد الرحيم حى بدآ)-)30000 

فاس اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: غزالن) باقا�شي  السيدة 

حصة بقيمة)500)دآهم للحصة).

 500 ( (: آجاء) بوسرحان  السيدة 

حصة بقيمة)500)دآهم للحصة).

 500 (: غزالن) باقا�شي  السيدة  (

بقيمة)100)دآهم.

 500 (: آجاء) بوسرحان  السيدة 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة باقا�شي غزالن عنوافه(ا))

بدآ) حى  الرحيم  عبد  .آقم)   3)

30000)فاس املغرب.

السيدة بوسرحان آجاء)عنوافه(ا))

حي ازهر)15)عماآة))1)ولفة))000)3 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة باقا�شي غزالن عنوافه(ا))

بدآ) حى  الرحيم  عبد  .آقم)   3)

30000)فاس املغرب

السيدة بوسرحان آجاء)عنوافه(ا))

حي ازهر)15)عماآة))1)ولفة))000)3 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)786).

 (8I

GHIZLANE DOUBLANE

PARA MEDIC BIO
إعالن متعدد القراآات

GHIZLANE DOUBLANE

آقم 5 عماآة العبدي شاآع محمد 

السادس ، 000 )، الجديدة املغرب

PARA MEDIC BIO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 5 

فجمة الجنوب   الجديدة - 000 ) 

الجديدة املغرب .

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.106 3

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)05)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 5 آقم) في  يق   الذي  امللحق  حذف 

فجمة الجنوب) )الجديدة)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الكامو�شي) عائشة  السيدة  إستقالة 

السيد) تعيين  و  مسي2ة  منصب  من 

مني2 الكامو�شي كمسي2 جديد للشركة)

ملدة غي2 محددة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

فجمة) (5 آقم) إلى  الشركة  تغيي2 مقر 

الجنوب) )الجديدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

فجمة) (5 إلى آقم) ( تغيي2 مقر الشركة)

الجنوب) )الجديدة

على) ينص  الذي  (:1( آقم) بند 

عائشة) السيدة  إستقالة  مايلي:)

الكامو�شي من منصب مسي2ة و تعيين)

السيد مني2 الكامو�شي كمسي2 جديد)

للشركة ملدة غي2 محددة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5599).

 (9I

Fiduciaire(FICOTRAV

 AFRAH) أفراح السهالوي

)SAHLAOUI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 AFRAH) أفراح السهالوي

SAHLAOUI SARL) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

موالي ابراهيم عرب الصباح زيز 

أآفود - 00))5 أآفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

13577

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يناير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أفراح) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 AFRAH SAHLAOUI) السهالوي)

.(SARL
ممون) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت.

-)اإليواء.

-)التجاآة.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زيز) الصباح  عرب  ابراهيم  موالي 

أآفود)-)00))5)أآفود املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد سفيان السهالوي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عبد الحق السهالوي):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السهالوي) سفيان  السيد 

شاآع محمد الخامس حي) عنوافه(ا))

البطحاء)أآفود)00))5)أآفود املغرب.
السهالوي) الحق  عبد  السيد 

شاآع محمد الخامس حي) عنوافه(ا))

البطحاء)أآفود)00))5)أآفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السهالوي) سفيان  السيد 

شاآع محمد الخامس حي) عنوافه(ا))

البطحاء)أآفود)00))5)أآفود املغرب
السهالوي) الحق  عبد  السيد 

شاآع محمد الخامس حي) عنوافه(ا))

البطحاء)أآفود)00))5)أآفود املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ف25اير)0)0))تحت آقم)166.

 30I

Fiduciaire(FICOTRAV

سجلماسة بيست سيرفيس 
 SIJILMASSA BEST(
)SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

سجلماسة بيست سي2فيس 

 SIJILMASSA BEST SERVICES(

SARL AU) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

موالي اسماعيل آقم 190 أآفود. - 

00))5 أآفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

13731

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 ماآس) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سي2فيس) بيست  سجلماسة  (:

 SIJILMASSA BEST SERVICES(

.(SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

املختلفة.

-)بي  مواد املكتبيات.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- أآفود.) (190 موالي اسماعيل آقم)

00))5)أآفود املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسين زيزي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين زيزي عنوافه(ا))زفقة)

الحي الجديد أآفود) (03 العيون آقم)

00))5)أآفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ياسين زيزي عنوافه(ا))زفقة)

الحي الجديد أآفود) (03 العيون آقم)

00))5)أآفود املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)0)0))تحت آقم)377.

 31I

MOORISH

SYNOPSIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شاآع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الداآ البيضاء املغرب

SYNOPSIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة آقم 

6 الطابق الثالث الشرف آقم 616 

كيليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107617

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYNOPSIS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العاملين

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم) الشرف  الثالث  الطابق  (6 آقم)

0000 )مراكش) (- 616)كيليز مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد عادل شكرا)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 13 السيد عادل شكرا عنوافه(ا))

الداآ) ((0000 طريق الزين العابدين)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 13 السيد عادل شكرا عنوافه(ا))

الداآ) ((0000 طريق الزين العابدين)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116681.

 3(I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

ZIN 2M TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العماآة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

ZIN 2M(TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

15 املركز التجاآي شاآع املسي2ة 

الخضراء Ville 46053 الشماعية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(811

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(M TRAV

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات واألثاث ومستلزمات املكاتب

أشغال مختلفة والبناء

التجاآة.

 15 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)

املركز التجاآي شاآع املسي2ة الخضراء)

Ville  6053)الشماعية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
1.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: الدائز) الكريم  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (10.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الدائز) الكريم  عبد  السيد 
عنوافه(ا))حي الجديد زفقة سبو آقم)

06 6053 )الشماعية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدائز) الكريم  عبد  السيد 
عنوافه(ا))حي الجديد زفقة سبو آقم)

06 6053 )الشماعية املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9)3.

 33I

international(agence(a.s.i.r.i 

ابريان امبرطر كروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

international(agence(a.s.i.r.i
 imm(yamna1 eatage 7 n85 rue

liban ، 90000، tanger(maroc
ابريان ام25طر كروب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 املركز 
التجاآي م25وك الطبق التاني آقم 

)7 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1011(9
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 شتن25) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ابريان) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ام25طر كروب.

است2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االجهرة االلكت2وفية.

عنوان املقر االجتماعي):)77)املركز)

آقم) التاني  الطبق  م25وك  التجاآي 

)7 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: السيد الهواآي فوآ الدين)

حصة بقيمة)500)دآهم للحصة).

السيد الهواآي محمد):))50)حصة)

بقيمة)500)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) فوآ  الهواآي  السيد 

 85 آقم) البوغازشاآع  حي  عنوافه(ا))

آقم)11 90000)طنجة املغرب.

عنوافه(ا)) محمد  الهواآي  السيد 

 11 آقم) (85 آقم) البوغازشاآع  حي 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين) فوآ  الهواآي  السيد 

 85 آقم) البوغازشاآع  حي  عنوافه(ا))

آقم)11 90000)طنجة املغرب

عنوافه(ا)) محمد  الهواآي  السيد 

 11 آقم) (85 آقم) البوغازشاآع  حي 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

019))تحت آقم))3)7)).

 3 I

MECOMPTES

COHEN & CO.HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC آقم ) , 

مندآوفة سيدي معروف الداآ 

البيضاء، 50)0)، الداآ البيضاء 

املغرب

COHEN & CO.HOLDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

جوآج 17 سافد الطابق السفلي 

الداآ البيضاء - 000) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 760(3

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COHEN & CO.HOLDING

العمل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

كافة) في  املشاآي   كافة  افجاز  على 

والتجاآية) املالية  وراصة  املجاالت 

والعقاآية) والبحرية  والصناعية 

(، والتعدين) والسياحية  والزآاعية 

وذلك من رالل االستحواذ على هذه)

شركات) إنشاء) رالل  من  املجاالت 

أو) الرعاية  أو  املساهمات  (، جديدة)
األسهم أو حقوق) االكتتاب أو شراء)

الشركة أو االفدماج أو التحالف أو)

املشروع املشت2ك أو غي2 ذلك)؛

اإلداآية) الخدمات  جمي   أداء) (-

واملحاسبية) والتجاآية  واملالية 

(، ( واإلداآة) املعلومات  وتكنولوجيا 

الشركات) لجمي   أو  لنفسها  سواء)

التي تمتلك فيها)،)بشكل مباشر أو غي2)

مباشر)،)حصة)؛

-)إلجراء)أي مشاآكة مباشرة أو غي2)

مباشرة بأي شكل أو بأي وسيلة بما)

في ذلك االفدماج في جمي  الشركات)

واملؤسسات واالتحادات ومجموعات)

التي) األررى  االقتصادية  املصالح 

إنشاؤها) سيتم  التي  أو  إنشاؤها  تم 

ملماآسة أي أنشطة)؛
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املالية) األوآاق  محافظ  إداآة  (-
أي) عن  الصادآة  املالية  األوآاق  أو 

شخص اعتباآي)،)عام أو راص)؛
جمي ) تشغيل  في  املشاآكة  (-
قبول) (، الغرض) ولهذا  (، الشركات)
والرقابة) اإلداآة  تفويضات  جمي  
تفويض) بدون  أو  م   واإلداآة 
التي) الشركات  في  الصالحيات 

ستشاآك فيها)؛
وفقل) وشراء) وحيازة  دآاسة  (-
جمي ) ومنح  ولي   وتشغيل  وتبادل 
والت2اريص) االرت2اع  براءات 
والعالمات) والعمليات  واملنتجات 

التجاآية)؛
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السفلي) الطابق  سافد  (17 جوآج)
000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الكوهن عبد السالم آضا)
 150.000 بقيمة) حصة  (1.500   :

دآهم للحصة).
 1.((5 ( (: حمزة) الكوهن  السيد 
حصة بقيمة)500.))1)دآهم للحصة)
 1.((5 ( (: السيد الكوهن عبد هللا)
حصة بقيمة)500.))1)دآهم للحصة)
  37 ( (: ( سهام) العربي  السيدة 
حصة بقيمة)3.700 )دآهم للحصة).
السيدة الكوهن كنزة):))613)حصة)

بقيمة)61.300)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الكوهن عبد السالم آضا)
تجزأة تازي ميلودي شاآع) عنوافه(ا))
الداآ) ((000 1)كاليفوآني) 16الرقم)

البيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) ( السيدة العربي سهام)
  5 الرقم) شاآع10) كاليفوآني  تجزأة 

000))الداآ البيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) حمزة  الكوهن  السيد 
  5 الرقم) شاآع10) كاليفوآني  تجزأة 

000))الداآ البيضاء)املغرب.

عنوافه(ا)) كنزة  الكوهن  السيدة 
  5 الرقم) شاآع10) كاليفوآني  تجزأة 

000))الداآ البيضاء)املغرب.
السيد الكوهن عبد هللا عنوافه(ا))
  5 الرقم) شاآع10) كاليفوآني  تجزأة 

000))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة محمد الكوهن عنوافه(ا))
  5 الرقم) شاآع10) كاليفوآني  تجزأة 

000))الداآ البيضاء)املغرب
السيد الكوهن عبد السالم آضا)
تجزأة تازي ميلودي شاآع) عنوافه(ا))
الداآ) ((000 1)كاليفوآني) 16الرقم)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750113.
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

دلطا55
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL   
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
دلطا55 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاط  
شاآع لالياقوت وزفقة العرعاآ 9 
اقامة غاليز الطابق   شقة 17 - 

0000) الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
396(09

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((018 ف25اير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دلطا55.
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات واللوازم املكتبية.
تقاط ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 9 العرعاآ) وزفقة  لالياقوت  شاآع 
 -  17 شقة) الطابق) ) غاليز  اقامة 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة رداآ صوفية)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) صوفية  رداآ  السيدة 
افريقيا) الوحدة  شاآع  ((60
الداآالبيضاء) ((0700 الداآالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) صوفية  رداآ  السيدة 
افريقيا) الوحدة  شاآع  ((60
الداآالبيضاء) ((0700 الداآالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ف25اير)018))تحت آقم)658377.
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AIT THAMI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua(MAROC

AIT THAMI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 5)  حي 

نهضة شيشاوة - 1000  شيشاوة 

املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

1515

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى  (

تم) ((0(0 شتن25) (10 في) املؤآخ 

 AIT« من) الشركة  تسمية  تغيي2 

 RASSIL« إلى) (»THAMI TRAVAUX

. »NEGOCE

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 07 بتاآيخ) ( بامنتافوت) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)0)/306.
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MECOMPTES

 MALL ZELLIJ
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC آقم ) , 

مندآوفة سيدي معروف الداآ 

البيضاء، 50)0)، الداآ البيضاء 

املغرب

 MALL ZELLIJ DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

مديوفة )1 كيلومت2 ليساسفة - 

000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 73601

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MALL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ZELLIJ DISTRIBUTION

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ولي  وتجاآة واستي2اد وتصدير البالط)

في) واملنتجات  واملواد  املواد  وجمي  

قطاع البناء)واألشغال العامة)؛

-)التمثيل بجمي  أشكاله للشركات)

األجنبية أو املغرلية.

واملواد) البضائ   جمي   فقل  (-

واملنتجات واملواد في املغرب ودوليا.

الصحية) املنتجات  كافة  توزي   (-

ومستلزمات) والحنفيات  والبالط 

الحمامات واملطابخ وجمي  املنتجات)

املتعلقة بالبناء)واألشغال العامة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مديوفة))1)كيلومت2 ليساسفة)-)000) 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الكوهن عبد السالم آضا))

دآهم) (33.000 حصة بقيمة) (330   :

للحصة).

 3 0 ( (: سهام) العربي  السيدة 

حصة بقيمة)000. 3)دآهم للحصة).

 330 ( (: صوفا) الساهل  السيدة 

حصة بقيمة)33.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الكوهن عبد السالم آضا))

تجزأة تازي ميلودي شاآع) عنوافه(ا))

16)الرقم)1))كاليفوآني))000))الداآ)

البيضاء)املغرب.

عنوافه(ا)) سهام  العربي  السيدة 

 5 الرقم) (10 تجزأة كاليفوآني شاآع)

000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الكوهن عبد السالم آضا))

تجزأة تازي ميلودي شاآع) عنوافه(ا))

16)الرقم)1))كاليفوآني)000))الداآ)

البيضاء)املغرب

السيد الصنهاجي مصباحي يوسف)
عنوافه(ا))17)زفقة جوآج سافد إقامة)
املعاآيف) (( شقة) (1 طابق) إبتسام 
البيضاء)000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 75059.
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موفيتيد

MIFACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موفيتيد
شاآع الجوالن حي الفافوس آقم )1 
الطابق االآ�شي مكتب آقم ) تطوان 

، 93000، تطوان املغرب
MIFACTORY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سليم 6 آقم س 8 والية سافطر 
تطوان - 93000 تطوان  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(78 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIFACTORY
برمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوميات وتحليل والتصميم.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سافطر) والية  (8 س) آقم  (6 سليم)

تطوان)-)93000)تطوان))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد املجيد بدآ):))1.000)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املجيد بدآ عنوافه(ا))اقامة)
 07 شقة) (15 عرصة احسين عماآة)
11150)سال الجديدة)) ( سال الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املجيد بدآ عنوافه(ا))اقامة)
 07 شقة) (15 عرصة احسين عماآة)
11150)سال الجديدة)) ( سال الجديدة)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)0))أكتولر)

0)0))تحت آقم)375).
 39I

 SOCIÉTÉ(MAROCAINE(DES(SERVICES

INDUSTRIELS

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES
SERVICES INDUSTRIELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIÉTÉ(MAROCAINE(DES
SERVICES INDUSTRIELS

 IMM 89 APP 06 ETAGE 02
LOTIS(EL(MAYA ، 46000، اسفي 

اسفي
 SOCIÉTÉ(MAROCAINE(DES

SERVICES INDUSTRIELS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 89 
شقة 06 طابق )0 تجزئة املايا  - 

6000  اسفي اسفي
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10903
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ( MAROCAINE( DES

.SERVICES INDUSTRIELS

الصيافة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الصناعية

أشغال مختلفة

اللوازم العامة.

عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

89)شقة)06)طابق))0)تجزئة املايا))-)

6000 )اسفي اسفي.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بلفاآ�شي) العربي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد احمد الكدالي):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العربي بلفاآ�شي عنوافه(ا))

تجزئة) (0( طابق) (06 89)شقة) عماآة)

املايا))6000 )اسفي اسفي.

عنوافه(ا)) الكدالي  احمد  السيد 

  6000 ( زفقة حمرية حي اشباآ) ((5

اسفي اسفي.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد العربي بلفاآ�شي عنوافه(ا))

تجزئة) (0( طابق) (06 89)شقة) عماآة)

املايا))6000 )اسفي اسفي

عنوافه(ا)) الكدالي  احمد  السيد 

  6000 ( زفقة حمرية حي اشباآ) ((5

اسفي اسفي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) ( االبتدائية بآسفي)

0)0))تحت آقم)-.

  0I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

N.G SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

N.G SERVICE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

س25فوآ3 عماآة 7) شقة   شاآع ابن 

الخطيب - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 5(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 N.G (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SERVICE

تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجاآية) واملحالت  املحالت  واجهات 

والشقق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

س25فوآ3)عماآة)7))شقة) )شاآع ابن)

الخطيب)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد املحمودي آياض)

حصة بقيمة)10)دآهم للحصة).

السيد امرزوق كمال):))500)حصة)

بقيمة)10)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املحمودي آياض))عنوافه(ا))

فاس) (30000 األداآسة) حي  ( (9

املغرب.

عنوافه(ا)) كمال  امرزوق  السيد 
آقم)7)))تجزئة س25فوآ3)شقة) )شاآع)

ابن الخطيب)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املحمودي آياض))عنوافه(ا))

فاس) (30000 األداآسة) حي  ( (9

املغرب

عنوافه(ا)) كمال  امرزوق  السيد 
آقم)7)))تجزئة س25فوآ3)شقة) )شاآع)

ابن الخطيب)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)913).
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IFCG CONSULTING SARL

بروترانيغوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL

 ( BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

بروترافيغوس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 63) 

الطابق االآ�شي حي الوحدة وآزازات  

- 5000   وآزازات املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11093

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بروترافيغوس.
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)63) 
الطابق االآ�شي حي الوحدة وآزازات))-)

5000 ))وآزازات املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أسندو) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) أسندو  محمد  السيد 
وآزازات)) الوحدة  حي  ((63 آقم)

5000 ))وآزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) أسندو  محمد  السيد 
وآزازات)) الوحدة  حي  ((63 آقم)

5000 ))وآزازات املغرب
تم اإليداع القافوني ب-))بتاآيخ)7) 

أكتولر)0)0))تحت آقم)756.
  (I

MOORISH

AHDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شاآع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 0080)، الداآ البيضاء املغرب
AHDM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 109 
الطابق 3 شقة 3  كليز مراكش 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1077(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHDM

تصني ) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

املعدات الصناعية

أو) (تاجر  والتصدير) االستي2اد  (•

وسيط)

•)التجاآة

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جواد) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 

109)الطابق)3)شقة)3 )كليز مراكش)

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد أحمد دادا محمد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: سمي2ة) العايب  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أحمد دادا محمد عنوافه(ا))

فرنسا)0)6) )فرنسا فرنسا.

السيدة العايب سمي2ة عنوافه(ا))

الجزائر)16000)الجزائر الجزائر.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أحمد دادا محمد عنوافه(ا))

فرنسا)0)6) )فرنسا فرنسا

السيدة العايب سمي2ة عنوافه(ا))

الجزائر)16000)الجزائر الجزائر

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم))11676.

  3I
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CABINET BOUZIDI

NAVAL MAINTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب
NAVAL MAINTENANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسجد بني افصاآ  - 000)6 فاظوآ 
املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.61(9
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) ((.000.000«
»1.000.000)دآهم«)إلى)»3.000.000 
دآهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أآلاح أو عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 19 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)09 3.
   I

CABINET BOUZIDI

NADOFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظوآ ، 000)6، الناظوآ املغرب

NADOFER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
فاظوآ الحسيمة حي الصناعي 
سلوان - 000)6 فاظوآ املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(313
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 ف25اير) (17 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بنهدي)) سعيد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (80.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (80.000

ف25اير) (17 بتاآيخ) شوحو  يوسف 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)09)ماآس)

0)0))تحت آقم)350.

  5I

AFRODITA

KSAR CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

KSAR CONFECTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة آقم 789 

الطابق الثاني العوامة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.95753

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 KSAR الوحيد) الشريك  ذات 

آأسمالها) مبلغ  ( (CONFECTION

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

املجد) الصناعية  املنطقة  اإلجتماعي 

الثاني) الطابق  (789 آقم) تجزئة 

املغرب) طنجة  (90000 (- العوامة)

فتيجة ل):)إيقاف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب املنطقة)

 789 آقم) تجزئة  املجد  الصناعية 

املغرب) العوامة  الثاني  الطابق 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

بلعايش الفالح) ( محمد) السيد(ة))

إقامة) االفدلس  شاآع  عنوافه(ا)) و 

 90000 آقم1)  (5 الطلبق) االفدلس 

طنجة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)املنطقة الصناعية املجد تجزئة آقم)

789)الطابق الثاني العوامة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35359).
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شركة بن بريك االستشاآية

AB CONTRACTOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن بريك االستشاآية

بلوك 7 آقم 13 يوسفية الغرلية 

الرلاط ، 10000، الرلاط املغرب

AB CONTRACTOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زفقة 

ادآيس االك25 الشقة 6 الطابق 3 

حي حسان الرلاط - 10000 الرلاط  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7313

 (( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONTRACTOR

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعمال املختلفة املتعلقة بالبناء.

زفقة) (37 (: عنوان املقر االجتماعي)

 3 الطابق) (6 الشقة) االك25  ادآيس 

الرلاط)) (10000 (- حي حسان الرلاط)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بنطنجي عبد هللا)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنطنجي عبد هللا عنوافه(ا))

تماآة)) (1(000   55 آقم) فضلي  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بنطنجي عبد هللا عنوافه(ا))

تماآة) (1(000   55 آقم) فضلي  حي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)86)108.

  7I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

CAFE GALACTICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
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CAFE GALACTICA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : محل 

بالطابق السفلي شاآع ) ماآس 

الرقم 1181 عين الشق الداآ 

 casablanca (0 80 - البيضاء

املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(30735

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) 01)شتن25) املؤآخ في)

ذات) شركة  (CAFE GALACTICA

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي محل)

بالطابق السفلي شاآع)))ماآس الرقم)

(- البيضاء) الداآ  الشق  عين  (1181

فتيجة) املغرب  (casablanca  (0 80

لنهاية النشاط.

و عين:
و) الحق  عبد  ( آشيد) السيد(ة))

عنوافه(ا))حي موالي عبد هللا شاآع)) 

1181)عين الشق الداآ) ماآس الرقم)

البيضاء)casablanca (0 80)املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

محل) وفي  ((0(0 شتن25) (01 بتاآيخ)

بالطابق السفلي شاآع)))ماآس الرقم)

(- البيضاء) الداآ  الشق  عين  (1181

casablanca (0 80)املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751790.

  8I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

CHEMLAL NORD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

  CHEMLAL NORD SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي الكريان 

الفوقي شاآع املختاآ السو�شي اقامة 

االبراآ تطوان  - 93000 تطوان  

املغرب .

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(5987

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 PROMOTEUR  IMMOBILIÈRE

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)3))أكتولر)

0)0))تحت آقم)3 8 .

  9I

EXPERFIN

 ADVANCIA

PHARMACEUTICALS   Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERFIN

شاآع واد سبو، 30 إقامة جوهرة 

آقم )، األلفة، الحي الحسني ، 

0))0)، الداآ البيظاء املغرب

 ADVANCIA

 PHARMACEUTICALS   Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17) شاآع 

براهيم الروداني، الطابق 1، آقم 3،  

- 0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 769(3

عقد حر مؤآخ في) )  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 ADVANCIA (: تسميتها)

.PHARMACEUTICALS   Sarl

افتاج،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات) جمي   استي2اد  توزي ،)

الصيدلية.

عنوان املقر االجتماعي):)17))شاآع)

براهيم الروداني،)الطابق)1،)آقم)3،))-)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد موالي عبد الواحد حسني)

دآهم) ((5.000 حصة بقيمة) ((50   :

للحصة).

 (50 ( (: السيد محمد رليل تميم)

حصة بقيمة)5.000))دآهم للحصة).

املقدم) التمسماني  مهدي  السيد 

دآهم) ((5.000 حصة بقيمة) ((50   :

للحصة).

 (50 ( (: السيد عبد الكريم رتو)

حصة بقيمة)5.000))دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موالي عبد الواحد حسني)

 06 زفقة) الشمس  تجزئة  عنوافه(ا))

آقم)76 8999))املحمدية املغرب.

تميم) رليل  محمد  السيد 

تاوجطات) عين  شاآع  (35 عنوافه(ا))

شقة) (( اقامة موالي اديس الطابق)

البيضاء) الداآ  ((0000 بوآكون) (،6

املغرب.

املقدم) التمسماني  مهدي  السيد 
 1 الطابق) باآك  اقامة  (1 عنوافه(ا))
املحمدية) ((8999  1 آقم) (16 الشقة)

املغرب.
السيد عبد الكريم رتو عنوافه(ا))
1))شاآع يعقو املنصوآ اقامة فالوآي)
 (8999 شقة) 3  ( أ) عماآة  باآك 

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
املقدم) التمسماني  مهدي  السيد 
 1 الطابق) باآك  اقامة  (1 عنوافه(ا))
املحمدية) ((8999  1 آقم) (16 الشقة)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.
 50I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

ك إ ن مطابخ تصميم و ديكور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR(HAY(IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ك إ ن مطابخ تصميم و ديكوآ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 8 

عماآة   3 وازيس ) تجزئة الصنولر 
حي االزدهاآ مراكش - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
107791

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)ك إ ن) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

مطابخ تصميم و ديكوآ.

بي  شراء) (: غرض الشركة بإيجاز)

العصرية) املطاخ  تجمي   و  تثبيت 

املجهزة

أثاث) تجمي   و  تثبيت  شراء) بي  

املنزل لكل األغراض

 8 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

عماآة)  3)وازيس)))تجزئة الصنولر)

حي االزدهاآ مراكش)-)0000 )مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السالم) عبد  الواحي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  الواحي  السيد 

و) زيدون  ابن  زفقة  زاوية  عنوافه(ا))

  6000 زاوية الخدير غيالن حي م ج)

آسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السالم) عبد  الواحي  السيد 

و) زيدون  ابن  زفقة  زاوية  عنوافه(ا))

  6000 زاوية الخدير غيالن حي م ج)

آسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) )1168.

 51I

WSN TRANS

WSN TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WSN TRANS

05 شاآع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب آقم 8 ، 

0300)، الدا البيضاء املغرب

WSN TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 

شاآع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 08 - 0300) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78397

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WSN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TRANS

-فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التي) السياآات  طريق  عن  البضائ  

حمولتها املعتمدة تساوي أو تزيد عن)

)،)النقل بين املدن.
ً
15)طنا

05)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق)

الداآالبيضاء) ((0300  -  08 7املكتب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: آزاق) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) آزاق  محمد  السيد 
  30 آقم) (31 بلوك) عثمان  سيدي 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) آزاق  محمد  السيد 
  30 آقم) (31 بلوك) عثمان  سيدي 

0000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)-.

 5(I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

اسمايلوڤ طراڤو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL   

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

اسمايلوڤ طراڤو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاط  

شاآع لالياقوت وزفقة العرعاآ 9 

اقامة غاليز الطابق   شقة 17 - 

0000) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 33987

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

املصادقة على):

يوم) بوشعيب  (ة)) السيد) تفويت 

الهنا)90 )حصة اجتماعية من أصل)

500)حصة لفائدة))السيد)(ة))شيماء)

يوم الهنا بتاآيخ)0))أكتولر)0)0).

يوم) بوشعيب  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (10 الهنا)

500)حصة لفائدة))السيد)(ة))أسامة)

يوم الهنا بتاآيخ)0))أكتولر)0)0).
(ة))محمد جعفري) تفويت السيد)

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))أسامة يوم)

الهنا بتاآيخ)0))أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)735)75.

 53I

chettioui

طرانس ازيموس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي املسي2ة الخضراء,م/ا,شاآع 

01,آقم 30 ، 150)9، القصر الكبي2 

املغرب

طرانس ازيموس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

حمايد م/أ زفقة 3) آقم 17 مكرآ  - 

150)9 القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(713

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرانس)

ازيموس.
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فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغي2.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

(-( 17)مكرآ) 3))آقم) حمايد م/أ زفقة)

150)9)القصر الكبي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

املصباحي) مصطفى  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املصباحي) مصطفى  السيد 

حي اوالد حمايد م/أ زفقة) عنوافه(ا))

القصر الكبي2) (9(150   17 آقم) ((3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

املصباحي) مصطفى  السيد 

حي اوالد حمايد م/أ زفقة) عنوافه(ا))

القصر الكبي2) (9(150   17 آقم) ((3

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( االبتدائية بالقصر الكبي2)

أكتولر)0)0))تحت آقم)96 .

 5 I

LE PREMIER CONSEIL

JARBOUA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

JARBOUA FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 16 
الطابق التاني الشعبة السفلى سيب  

مراكش مراكش 0000  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
107601

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARBOUA FISH
-)أسماك) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالجملة)(تاجر)
-)دواجن أو أآافب أو الطرائد(تاجر))

في فصف جملة أو بي  بالجملة
بي  فواكه أو رضروات طازجة) (-

بالجملة)(تاجر).
 16 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق التاني الشعبة السفلى سيب )
مراكش) ( 0000 مراكش) مراكش 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد لحسن جرلوع)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) ( السيد لحسن جرلوع)
  0000 ( سيب ) (8( آقم) تجزئة) 0)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ( السيد لحسن جرلوع)
  0000 ( سيب ) (8( آقم) تجزئة) 0)

مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116673.
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)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

CHEZ LHOU RENTCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

CHEZ LHOU RENTCAR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

90) (مراب) تجزئة عين العاطي 

) الرشيدية  - 000)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (71

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. LHOU RENTCAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون سائق.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العاطي) عين  تجزئة  (مراب)) ((90

الرشيدية) (5(000 (- ( الرشيدية) ((

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحسين) موهو  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الحسين  موهو  السيد 

تنجداد) ملعب  جماعة  اريت  قصر 

الرشيدية))600)5)تنجداد))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الحسين  موهو  السيد 

تنجداد) ملعب  جماعة  اريت  قصر 

الرشيدية))600)5)تنجداد املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8)10.
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)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

SGP TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

SGP TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

الخلف ايكنيون تنغي2  - 5800  

تنغي2 املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 15

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):
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لشكر) ( محمد) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1. 00

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.100

أكتولر) (1( موسطاج بتاآيخ) ( محمد)

.(0(0

لشكر) ( محمد) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (700

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.100

أكتولر) (1( بتاآيخ) اولركا  ( لحسن)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

بتاآيخ) 0)فوف25) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)611.
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)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

SGP TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

SGP TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

الخلف ايكنيون تنغي2 - 5800  تنغي2 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 15

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في))1)فوف25)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»ايت الخلف ايكنيون تنغي2)-)5800  

ازومكن) »قصر  إلى) املغرب«) تنغي2 

اميطر تنغي2)-)5800 )تنغي2))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0)فوف25) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)611.
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)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

SGP TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

SGP TRANSPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

ازومكن اميطر تنغي2 - 5800  تنغي2 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 15

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

موسطاج))محمد كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0)فوف25) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)611.
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)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

SGP TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القافوني للشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

SGP TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي قصر 

ازومكن اميطر تنغي2 - 5800  تنغي2 .

تحويل الشكل القافوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 15

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تم تحويل)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0)فوف25) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)611.

 60I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

   الب خدمات املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

   الب ردمات املغرب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  

شاآع اطلس املعاآيف -- 0330) 

الداآالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.336.7(5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) في) 0) املؤآخ 

املصادقة على):

شركـة) (ة)) السيد) تفويت 

في) املمثلــة  ش.ذ.م.م.) (- صــولــوالب)

آايمـوفد) ايف  سيلفان  شخص 

اجتماعية) حصة  ((.000 باآمـوفتيي)

لفائدة)) حصة  ( .000 أصل) من 

هيــثمــي بتاآيخ) 0  ( حــمـــزة) (ة)) السيد)

شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3)0.)75.

 61I

SUD INVEST CONSULTING

DCLIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING

زفقة القبطان اآيكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق ) الشقة آقم

40000، MARRAKECH(MAROC

DCLIC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عبد 

الكريم الخطابي، إقامة جواد عماآة 

109 الطابق 3 الشقة آقم 3  جليزـ 

مراكش مراكش 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107769

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DCLIC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للماآكوتينغ و االشهاآ.

عبد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة جواد عماآة) الكريم الخطابي،)

3 )جليزـ) الشقة آقم) (3 الطابق) (109

مراكش) ( 0000 مراكش) مراكش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيدة فهى هشمي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) هشمي  فهى  السيدة 

 7 شقة) (7 ماآس الطابق) (( محج) (3

)050))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) هشمي  فهى  السيدة 

 7 شقة) (7 ماآس الطابق) (( محج) (3

)050))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116789.

 6(I

Fiduciaire(FICOTRAV

هاشمي للمقاوالت العامة 

 HACHIMI ENTREPRISES(

( GENERALE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

هاشمي للمقاوالت العامة 

 HACHIMI ENTREPRISES(

GENERALE SARL ) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 

علي ع.ص.ز اآفود - 00))5 اآفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (09

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)هاشمي)

 HACHIMI) العامة) للمقاوالت 

 ENTREPRISES GENERALE SARL

-األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء.

-فجاآة األلومنيوم.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5((00 (- اآفود) ع.ص.ز  علي  اوالد 

اآفود املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد هاشمي عبد العزلز):))0 3 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 330 ( (: محمد) هاشمي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 330 ( (: ياسين) هاشمي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العزلز) عبد  هاشمي  السيد 

ع.ص.ز) علي  اوالد  قصر  عنوافه(ا))

اآفود)00))5)اآفود املغرب.

عنوافه(ا)) محمد  هاشمي  السيد 

قصر اوالد علي ع.ص.ز اآفود)00))5 

اآفود املغرب.

عنوافه(ا)) ياسين  هاشمي  السيد 

قصر اوالد علي ع.ص.ز اآفود)00))5 

اآفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزلز) عبد  هاشمي  السيد 

ع.ص.ز) علي  اوالد  قصر  عنوافه(ا))

اآفود)00))5)اآفود املغرب

عنوافه(ا)) محمد  هاشمي  السيد 
قصر اوالد علي ع.ص.ز اآفود)00))5 

أآفود املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3 9.

 63I

فظام االلواح الشمسية))س س ب

نظام االلواح الشمية  س.س.ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فظام االلواح الشمسية  س س ب
051 عماآة 13 في بيتي اقامة داآفا 
حي ادآاآ ، 80000، اكادير املغرب
فظام االلواح الشمية  س.س.ب 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ دآايد 
سيدي بيبي بيوكرا أكادير -  7)87 

اكادير   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1((5
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فظام) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

االلواح الشمية))س.س.ب.
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، البناء) (، وتثبيت االلواح الشمسية)

وردمات متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي):)دواآ دآايد)
 87(7 (- سيدي بيبي بيوكرا أكادير)

اكادير)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد مفضل سبط)
13)زفقة)836)املسي2ة))80000)أكادير)

املغرب.
عنوافه(ا)) امزيان  مباآك  السيد 
االداآي) الحي  الشاطى  شاآع  (06

000)8)طافطان))املغرب.
عنوافه(ا)) ( ابراهيم) دكي2  السيد 
الحس) الثاني  الحسن  شاآع  (15 

االداآي)000)8)طافطان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) سبط  مفضل  السيد 
13)زفقة)836)املسي2ة))80000)اكادير)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
شتن25) بتاآيخ) )) ( االبتدائية بافزكان)

0)0))تحت آقم)1600.
 6 I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 STE ORIENTALE DES
 TRAVAUX FERROVIAIRES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave(mohammed(diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
 STE ORIENTALE DES TRAVAUX
FERROVIAIRES SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 7 زفقة 
جميل صدقي الزهاوي اقامة 
السعادة شقة 16 القنيطرة - 

000 1 القنيطرة املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
. 7(55

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
018))تقرآ حل) 15)غشت) املؤآخ في)
 STE ORIENTALE DES TRAVAUX
شركة) ( (FERROVIAIRES SARL AU
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ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 7 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

اقامة) الزهاوي  صدقي  جميل  زفقة 

السعادة شقة)16)القنيطرة)-)000 1 

لصفة) فتيجة  املغرب  القنيطرة 

مسبقة الوانها.

و عين:

الفجيجي) ( ( السيد(ة))عبد الكريم)

صدقي) جميل  زفقة  (7 عنوافه(ا)) و 

 16 شقة) السعادة  اقامة  الزهاوي 

املغرب) القنيطرة  (1 000 القنيطرة)

كمصفي)(ة))للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

وفي) ((018 فوف25) (30 الختامية بتاآيخ)

زفقة جميل صدقي الزهاوي اقامة) (7

السعادة شقة)16)القنيطرة)-)000 1 

القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3566.

 65I

RESIDENCE MARYAM-B

RESIDENCE MARYAM-B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RESIDENCE MARYAM-B

 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,

 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

RESIDENCE MARYAM-B شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8, تجزئة 

الياسمين 1, شاآع الجوالن سيدي 

عثمان - 50 0) الداآ البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(7066

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((019 ماي) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))العرابي بن الحو)

150)حصة اجتماعية من أصل)150 

حصة لفائدة))السيد)(ة)))الحسين بن)

الحو بتاآيخ)13)ماي)019).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)939)75.

 66I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

KOMM LOTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زفقة ينب  آقم )3 العيون ، 

70000، العيون املغرب

KOMM LOTISSEMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

آشيد الشطر األول شاآع  محمد 

الزآقطوني بلوك آقم 10 آقم 07  

70000 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33689

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KOMM LOTISSEMENT

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعية) املناطق  بي   البناء)

والصناعية)

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)

محمد) ( شاآع) األول  الشطر  آشيد 

  07 آقم) (10 آقم) بلوك  الزآقطوني 

70000)العيون املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

((: ( عالمي) املهدي  محمد  السيد 
50))حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
السيد الخليل حيمودة)):))50))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
 (50 ( (: ( السيد موالي عمر بودة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
50))حصة) ( (: السيد محمد هدي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
السيد محمد املهدي عالمي)):)50) 

بقيمة)100)دآهم.
 (50 (: ( حيمودة) الخليل  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
 (50 (: ( بودة) عمر  موالي  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
بقيمة) ((50 (: السيد محمد هدي)

100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عالمي)) املهدي  محمد  السيد 
آقم) الدويهي  محمد  زفقة  عنوافه(ا))

 0   000)7)السماآة))املغرب.
السيد الخليل حيمودة))عنوافه(ا))
حي موالي آشيد الشطر االول بلوك)
10)شاآع محمد الزآقطوني)))70000 

العيون املغرب).
السيد موالي عمر بودة))عنوافه(ا))
االمي2) شاآع  (17 آقم) كريمة  تجزئة 
مراكش) ( 0000 ( هللا) عبد  موالي 

املغرب).
السيد محمد هدي))عنوافه(ا))حي)
التعاون زفقة السنة آقم)18  70000 

العيون))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد موالي عمر بودة))عنوافه(ا))
االمي2) شاآع  (17 آقم) كريمة  تجزئة 
مراكش) ( 0000 ( هللا) عبد  موالي 

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/8)6).
 67I

GHIZLANE DOUBLANE

W.T.C.F.M

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE

آقم 5 عماآة العبدي شاآع محمد 

السادس ، 000 )، الجديدة املغرب

W.T.C.F.M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)  تجزئة 

أسماء ) الجديدة - 000 ) الجديدة 

املغرب .

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.7373

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

W.T.C.F.M))مبلغ آأسمالها)100.000 

  (5 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 

 ( 000 (- الجديدة) (( أسماء) تجزئة 

وقف) (: ل) فتيجة  ( املغرب) الجديدة 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب)5)))تجزئة)

أسماء)))الجديدة)-)000 ))الجديدة)

املغرب).)

و عين:

و) امليلس  ( محفوظ) ( السيد(ة))

 ( )تجزئة أسماء) 16)مكرآ) عنوافه(ا))

املغرب)) الجديدة  (( 000 الجديدة)

كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  :تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5601).

 68I



16175 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

GHIZLANE DOUBLANE

SOCIETE JORF NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

GHIZLANE DOUBLANE
آقم 5 عماآة العبدي شاآع محمد 
السادس ، 000 )، الجديدة املغرب
SOCIETE JORF NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N° 67 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 HAY(DOMAINE(OULED(FREJ -

000 ) الجديدة املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.56 5

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
 10.000« أي من) دآهم«) ( 90.000«
عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)
أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5600).
 69I

EXCEL COMPTA SARL AU

OUADI RKIA
عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي 

(األشخاص الطبيعيون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي

OUADI RKIA
 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في)
0)0))أعطى السيد(ة)))آقية) أكتولر)
الوطنية) للبطاقة  (ة)) الحامل) ودي  
بالسجل) املسجل  (E168566 ( ( آقم)
التجاآي))395)1)باملحكمة التجاآية)
لألصل) الحر  التسيي2  حق  بمراكش 
مكرآ) (3 آقم) ب  الكائن  التجاآي 
(- املحمدي) الحي  الرابعة  الوحدة 
للسيد(ة)) املغرب  مراكش  ( 0000
للبطاقة) (ة)) الحامل) عدني  ادآيس 
 3 ملدة) ( (EE3 7831 ( ( الوطنية آقم)

و) ((0(0 فوف25) (01 من) تبتدئ  سنة 

مقابل) ((0(3 أكتولر) (31 في) تنتهي 

مبلغ شهري)000. ))دآهم.

 70I

HBN SERVICES

مون مروجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

HBN SERVICES

3) شاآع عقبة ابن فاف  الطلبق 

3 آقم 5 الحي املحمدي البيضاء ، 

0570)، البيضاء املغرب

مون مروجي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عقبة ابن فاف  الطابق الثالث الحي 

املحمدي 0570) الداآ البيضاء  

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 70699

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) (06 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751686.

 71I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE REJDE  ريجد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ANAMAR(FIDUCIAIRE(N 280

 HAY(BOUGAFER ، 45800،

TINGHIR(maroc

آيجد  STE REJDE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم  

)36 شاآع محمد 5 - 5800  تنغي2 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 695

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STE ( آيجد) الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  ( ( (REJDE

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم))

تنغي2) ( 5800  -  5 شاآع محمد) (36(

املغرب فتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االجتماعي.

و حدد مقر التصفية ب آقم)))36 

شاآع محمد)5 - 5800 )تنغي2 املغرب.)

و عين):

و) اآجدال  ( محمد) السيد(ة))

عنوافه(ا))دواآ اشطاط))5800 )تنغي2)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

: )36)شاآع محمد)5)تنغي2

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بتنغي2) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)607.

 7(I

SAFIGEC

STE SILYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

safigec

 rue(ibn(taymiya(immb 12 appt 2

، 30000، fes(maroc

STE SILYA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 3 

اقامة ) يوسفية مرجة - فاس فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 5(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SILYA TRAVAUX

سباكة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املتنوعة والبناء.

 3 عماآة) (: عنوان املقر االجتماعي)

-)فاس فاس) ))يوسفية مرجة) اقامة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فاتحي هشام):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: الحسين) بريدة  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

500)بقيمة) (: السيد فاتحي هشام)

100)دآهم.

 500 (: الحسين) بريدة  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) هشام  فاتحي  السيد 

مرجة) يوسفية  (( اقامة) (3 عماآة)

30000)فاس املغرب.

عنوافه(ا)) الحسين  بريدة  السيد 

جنان آقم)9)1)سدي بوجدة))30000 

فاس املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) هشام  فاتحي  السيد 

مرجة) يوسفية  (( اقامة) (3 عماآة)

30000)فاس املغرب

عنوافه(ا)) الحسين  بريدة  السيد 

جنان آقم)9)1)سدي بوجدة))30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))90).

 73I

GLOBE FIDUCIAIRE

SAMI IMMOB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

 1  شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم 

18 ، 0100)، الداآ البيضاء املغرب

SAMI IMMOB  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقطوني الطابق 8 الشقة آقم 

 ) الداآالبيضاء - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.399737

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

املتصدق))فيصل كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 70)75.

 7 I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

BOMBS SQUAD SARL

إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

BOMBS SQUAD SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

شاآع طافطان و زفقة فلوآيدا إقامة 

آضوان ب, الطابق  االول آقم  31 - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.10(1 9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

املرفي�شي)))) حول السيد املهدي  مايلي:)

التي) اجتماعية  حصة  (75 مجموعة)

الى السيد) ( الشركة) ( يملكها في هذه)

السيد) حول  كما  املرفي�شي  محسن 

 15 مجموعة) ( املرفي�شي) ( الزكرياء)

حصة اجتماعية التي يملكها في هذه))

الشركة إلى))السيد محسن املرفي�شي))

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تم تغيي2 الفصل الساب  من القافون)

األسا�شي للشركة)))))

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) املرفي�شي  املهدي  السيد  إقالة 

السيد) وتعيين  وحيد  كمسي2  مهامه 

ملدة) ( محسن املرفي�شي كمسي2 وحيد)

غي2 محدود)

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) األسا�شي  القافون  تغيي2 

وعوض بنص جديد)))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

:)حدد آأسمال الشركة في) (7 الفصل)

 100 دآهم مقسمة إلى) (100.000  ,-

 1.000 ( فئة) من  اجتماعية  ( حصة)

)))-)تخصص))للشريك الوحيد))))) دآهم)

املرفي�شي....100   محسن  السيد 

(( ( حصة اجتماعية)))))

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

الشركة) يدير  (: (13 الفصل) ( مايلي:)

كمسي2 وحيد)))للشركة))السيد محسن)

املرفي�شي))و ذلك ملدة غي2 محدودة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)75)35).
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STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 PARAPHARMACIE LES 4

SOEURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC

 parapharmacie(les 4 soeurs

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزىة 

االآز  آقم 09 حي الشباب آلاط الخي2 

صفرو - 30000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3057

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.parapharmacie(les(4(soeurs

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بي )

مستلزمات))معدات و املواد التطببية)

تجزىة االآز)) (: عنوان املقر االجتماعي)

الخي2) آلاط  الشباب  حي  (09 آقم)

صفرو)-)30000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

  50 ( (: عدفان) عفاف  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

  50 ( (: عدفان) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عفاف عدفان عنوافه(ا))

صفرو) الخي2  آلاط  ( املستشفي) حي 

30000)صفرو املغرب.

عنوافه(ا)) عدفان  ايمان  السيدة 

صفرو) الخي2  آلاط  ( املستشفي) حي 

30000)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة عفاف عدفان عنوافه(ا))

صفرو) الخي2  آلاط  ( املستشفي) حي 

30000)صفرو املغرب

عنوافه(ا)) عدفان  ايمان  السيدة 

صفرو) الخي2  آلاط  ( املستشفي) حي 

30000)صفرو املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم)0)0)/515.
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ZHAR AHMED

 ART ET TRAVAUX DE

L›HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA(، 11

30030،(FES(MAROC

 ART ET TRAVAUX DE

مسؤولية) ذات  شركة  (L’HABITAT

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة)

جاد) تجزئة  األول  الطابق  (1E آقم)

بنسودة فاس)-)30030)فاس املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

6 569

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART ET(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX DE L’HABITAT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جاد) تجزئة  األول  الطابق  (1E آقم)

بنسودة فاس)-)30030)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ياسين) بنشقرون  تاودي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ياسين) بنشقرون  تاودي  السيد 

33)تجزئة لكولومب طريق) عنوافه(ا))

ايموزاآ فاس)30050)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

ياسين) بنشقرون  تاودي  السيد 

عنوافه(ا)))33)تجزئة لكولومب طريق)

ايموزاآ فاس)30050)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/1 9).
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

اسمايلوڤ طراڤو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL   

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

اسمايلوڤ طراڤو  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاط  

شاآع لالياقوت وزفقة العرعاآ 9 

اقامة غاليز الطابق   شقة 17 - 

0000) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 33987

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)0))أكتولر)0)0))تم تعيين)

يوم) السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

الهنا أسامة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)735)75.
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ZOHASI SAHARA

YARA SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شاآع مزواآ، حي الفتح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

YARA SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع مكة 

سوق الصناعة التقليدية آقم 7 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

31561

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 ماآس) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAHARA

غرض الشركة بإيجاز):)-االشهاآ

-الصيافة املعلوماتية

افواع) جمي   طباعة  و  -اصداآ 

االشهاآ

-اللوازم املكتبية.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع مكة)

 -  7 آقم) التقليدية  الصناعة  سوق 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياآة مرحبة):))1.000)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد ياآة مرحبة عنوافه(ا))
مجموعة)   (3 الشطر) موالي آشيد 

آقم))) 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) السيد ياآة مرحبة عنوافه(ا))
مجموعة)   (3 الشطر) موالي آشيد 

آقم))) 70000)العيون املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)/837.
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STE FIACCOF 

STE TRAN SPORTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE TRAN SPORTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ  

تباينوت سرغيتة بوملان - 15000 
بوملان املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(03
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 فوف25) (03 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
من) أي  دآهم«) (1.150.000«
 1.(50.000« إلى) دآهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)
م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16178

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( ببوملان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/81).
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STE FIACCOF 

STE YOUR INVST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE YOUR INVST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 11 

زفقة )1 حي طاآق 1 الدكرات - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.575 5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (07 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بن) يونس  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (166 سليمان)

(ة)) السيد) ( 333)حصة لفائدة) أصل)

 07 بتاآيخ) الزآيفي  العمراني  آشيد 

أكتولر)0)0).

بن) يونس  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (167 سليمان)

(ة)) السيد) ( 333)حصة لفائدة) أصل)

أكتولر) (07 بتاآيخ) شمشام  ( يونس)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)831).
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STE FIACCOF 

 MOROCCAN GLOBAL

NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 MOROCCAN GLOBAL

NEGOCE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ والد 

بوعبيد لكواز سايس والد الطيب - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11111111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MOROCCAN GLOBAL  :

.NEGOCE

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة)))))))االستي2اد و التصدير.

:)دواآ والد) عنوان املقر االجتماعي)

(- الطيب) والد  لكواز سايس  بوعبيد 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد سليم زهراوي):))950 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عبد اللطيف زهراوي)):))50 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
زهراوي) سليم  محمد  السيد 

 7 الشفة) الوئام  اقامة  عنوافه(ا))

الولفة))0000))الداآ البيضاء)املغرب.
زهراوي)) اللطيف  عبد  السيد 

اقامة) (5 زاآت) بن  شاآع  عنوافه(ا))

فاس) (30000 الزهوآ)  الباهية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
زهراوي)) اللطيف  عبد  السيد 

اقامة) (5 زاآت) بن  شاآع  عنوافه(ا))

الباهية الزهوآ)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)896).
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Auditranis(sarl-au

STE TNH3D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Auditranis(sarl-au

 Immeuble(B›3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc

STE TNH3D شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RDC وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°283 RUE(SALE(HAY(SAADA

 SBAA(AYOUNE(EL(HAJEB- -

)5115 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51( 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TNH3D

يحدد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
-مقاول) في:) االجتماعي  الغرض 

التصدير) تجاآة-) االشهاآات-)

امللكية) واالستي2اد-شراء-بي  

النجاآة) العماآات،) بناء) العقاآية،)

البناء،) وأدوات  املواد  بجمي  

ترصيص،)كهرلاء،)استغالل املقال .)

ولصفة عامة كل العمليات املالية)

واملنقولة) والعقاآية،) والتجاآية 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة)

باملوضوع املذكوآ أعاله.

 RDC (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 N°(83 RUE SALE HAY SAADA

 SBAA AYOUNE EL HAJEB- -

)5115)الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد تمسنا هشام)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (50 ( (: فبيل) السيد تمسنا 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 TAMSNA HICHAM السيد)

 IMPASSE GEORGES  5 عنوافه(ا))

CLEMENCEAU  (100 SAINT-

ETIENNE  (100 SAINT-

.ETIENNE FRANCE

 TAMSNA NABIL السيد)

 RUE DES VIALLES  19 عنوافه(ا))

  ((30 ROCHE LA MOLIEREE

  ((30 SAINT-ETIENNE

.FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 TAMSNA HAMMOU السيد)

 RUE DE L’EGALERIE  5 عنوافه(ا))

  (100 SAINT ETIENNE  (100

SAINT-ETIENNE FRANCE
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3617.

 83I

STE FIACCOF 

STE MES TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE MES TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 5 

زففة 30 بالد ملنجرة صهي2ج كناوة  - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(6307

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 فوف25) املؤآخ في) 0)

ملعلم) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

املهدي كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1 9).

 8 I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE BENDAIF

TRAVAUX
إعالن متعدد القراآات

مكتب املحاسبة الصالحي

زفقة املدينة املنوآة عماآة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة آقم 6 ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE BENDAIF TRAVAUX

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي البجد 

ساحة الفجر آقم8)  - 60000 

وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(3695

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)31)غشت)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية):)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اململوكة) الحصص  جمي   تفويت 

من طرف السيد بن الضيف محمد)

دآهمد) (100 حصة من فئة) (1000(

لفائدة السيد لبيض محمد

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 االسم التجاآي للشركة لتصبح)

 SDFTRAVAUXشركة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) استقالة  بعد  ( املسي2) تغيي2 

جمي ) بي   و  محمد  الضيف  بن 

حصصه في الشركة تم تعيين السيد)

لبيض محمد كمسي2 وحيد للشركة)

بصاللحيات جد واسعة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

االسم التجاآي:) ( بند آقم البند))

الذي ينص على مايلي:)تحمل الشركة)

في) (SDF TRAVAUX SARL/AU اسم)

جمي  اوآاقها والباقي لم يتغي2.

الذي) )الحصص:) بند آقم البند6)

آأسمال) حدد  ( مايلي:) على  ينص 

دآهم) (100.000,00 في) الشركة 

فئة) من  حصة  (1000 الى) قسمت 

دآهم للحصة كلها مملوكة) (100,00

من طرف السيد محمد لبيض).

ينص) الذي  (:7 البند) آقم  بند 

حدد آاسمال الشركة في) على مايلي:)

للسيد) مملوك  دآهم  (100.000,00

محمد لبيض.

الذي) التسيي2:) (13 بند آقم البند)

من) الشركة  تسي2  مايلي:) على  ينص 

الحامل) لبيض  محمد  السيد  طرف 

به) 17)0)  آقم  الوطنية  للبطاقة 

والساكن بحي سيدي مومن الجديد)

الداآ) 03الزفقة8 )آقم)3) املجموعة)

البيضاء

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3 5).
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RS.KALACOMPTA

MAJOUT TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RS.KALACOMPTA

 LOT(AL(WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

MAJOUT TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي املجم  

الحساني   بلوك 3 العماآة 1 

الطابق االول آقم 10 كزفاية  طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1003(3

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 يوليوز) (09 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (MAJOUT TRANS SARL

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

الحساني) املجم   اإلجتماعي  مقرها 

االول) الطابق  (1 العماآة) (3 بلوك) ( 

 90000 (- طنجة) ( كزفاية) (10 آقم)

:)عدم وجود) طنجة املغرب فتيجة ل)

آاسمال..

املجم ) التصفية ب  و حدد مقر 

الحساني) )بلوك)3)العماآة)1)الطابق)

االول آقم)10)كزفاية))طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.)

و عين:
فجوى)))) السيدة  السيد(ة))

اكزفاية) عنوافه(ا)) و  تدجوستي 

 90000 طنجة) بورالف  جماعة 

طنجة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (01 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)5077.

 86I

مستامنة الحسابات املجد

STE ABDELKADER EL LEON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة الحسابات املجد
شاآع الجزائر آقم 33 الناضوآ 

الناضوآ، 000)6، الناضوآ املغرب

 STE ABDELKADER EL LEON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بوشواف الناظوآ 000)6 الناظوآ 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0899

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDELKADER EL LEON

 IMPORT(:(غرض الشركة بإيجاز

EXPORT

ALIMENTATION(GÉNÉRALE

 ENTREPRENEUR DE

.TRAVAUX DIVERS

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الناظوآ) (6(000 الناظوآ) بوشواف 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد عبد القادآ بنيحيى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بنيحيى) القادآ  عبد  السيد 

شيكر) بني  مساديت  دواآ  عنوافه(ا))

الناظوآ)000)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

بنيحيى) القادآ  عبد  السيد 

شيكر) بني  مساديت  دواآ  عنوافه(ا))

الناظوآ)000)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))6)3.
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RS.KALACOMPTA

CHAMS ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA

 LOT(AL(WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

CHAMS ASSISTANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع ابي 

بكر الصديق آقم 9 الشقة 1 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108503

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAMS ASSISTANCE

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األولية) اإلسعافات  إجراءات 

والطواآئ واإلسعاف)(مساعدة طبية)

وتقنية)

سياآات) بواسطة  املر�شى  فقل 

إسعاف مجهزة محلية ودولية.

فقل) عرلة  بواسطة  الجثث  فقل 

الجثث..

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع ابي)

بكر الصديق آقم)9)الشقة)1)طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد اجليول محمد)):))50)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

السيد الت2غي سيدي الحسن)):))50 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد اجليول محمد)

حي السوآيين شاآع احمد تادلي آقم)

11)طنجة)90000)طنجة املغرب.

الحسن))) سيدي  الت2غي  السيد 

عنوافه(ا))املجم  الحسني بيتي سكن)
عماآة ج)55)طابق)3)آقم)105)طنجة)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيد اجليول محمد)

حي السوآيين شاآع احمد تادلي آقم)

11)طنجة)90000)طنجة املغرب

الحسن))) سيدي  الت2غي  السيد 

عنوافه(ا))املجم  الحسني بيتي سكن)

طنجة) (90000 طابق) (55 ج) عماآة 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (06 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)10)5.

 88I

FIDUCIAIRE AL QODS

 VENUS AND MOON

 CONSTELLATION

TRADING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 VENUS AND MOON

 CONSTELLATION TRADING

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV MED وعنوان مقرها اإلجتماعي

 V(IMM 7 N° 06 - 23000 BENI

MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10607

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VENUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 AND MOON CONSTELLATION

.TRADING COMPANY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

Couturière(prêt(à(porter

.Import(export

 AV MED(:(عنوان املقر االجتماعي

 V IMM 7 N° 06 - (3000 BENI

.MELLAL MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد رليل ل25ش)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: ل25ش) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رليل ل25ش عنوافه(ا))00) 

وادي) ((5350 شاآع محمد الخامس)

زم املغرب.

عنوافه(ا)) ل25ش  حسناء) السيدة 

 (5350 الخامس) شاآع محمد  ((00

وادي زم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رليل ل25ش عنوافه(ا))00) 

وادي) ((5350 شاآع محمد الخامس)

زم املغرب

عنوافه(ا)) ل25ش  حسناء) السيدة 

 (5350 الخامس) شاآع محمد  ((00

وادي زم املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)735.

 89I
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RS.KALACOMPTA

RS.KALACOMPTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA

 LOT(AL(WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

RS.KALACOMPTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء قطعة آقم 87 الطابق الثالث 

بني توزين طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10 393

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 ف25اير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RS.KALACOMPTA

محاسب) (: غرض الشركة بإيجاز)

معتمد

ردمة الحسابات العامة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوفاء)قطعة آقم)87)الطابق الثالث)

طنجة) (90000 (- طنجة) توزين  بني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدالرشيد القلمي):))100 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

القلمي) عبدالرشيد  السيد 

الواد) الساحل  مركب  عنوافه(ا))
اقامة)7)آقم) 6)بني وآياغل)1)طنجة)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

القلمي) عبدالرشيد  السيد 

الواد) الساحل  مركب  عنوافه(ا))
اقامة)7)آقم) 6)بني وآياغل)1)طنجة)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ف25اير) ((6 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3 16.
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SOCIETE FIDAV SARL

 STE EL HOUYAT LAHBIB

 DE CONSTRUCTION DE

 BATIMENT ET NEGOCE

SARL
إعالن متعدد القراآات

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة السعديين عماآة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

 STE EL HOUYAT LAHBIB

 DE CONSTRUCTION DE

 BATIMENT ET NEGOCE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 80 
زفقة ) ظهر سوق سيدي بوزكري - 

50000  مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.((983

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

سعيد) الحيات  باملسي2  االحتفاظ 

كمسي2 وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

مايلي:)التسيي2

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) )36.
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Fiduciaire(FICOTRAV

شركة سجلماسة 

 SOCIETE SIJILMASSA)طرافو

)TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Fiduciaire(FICOTRAV

 Avenue(Mohamed(V(N° 283

 ERFOUD(TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 SOCIETE)شركة سجلماسة طرافو

 SIJILMASSA TRAVAUX SARL

AU) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد الخامس آقم 83) اآفود - 

00))5 اآفود املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10171

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) 09)شتن25) املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

سجلماسة) شركة  الوحيد  الشريك 

 SOCIETE SIJILMASSA)طرافو

مبلغ) ( ((TRAVAUX SARL AU
آأسمالها)100.000)دآهم.

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع) (
(- اآفود) ((83 آقم) الخامس  محمد 
(: ل) فتيجة  املغرب  اآفود  (5((00
عدم مزاولة الشركة الي نشاط مند)

تأسيسها.
شاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- اآفود) ((83 آقم) الخامس  محمد 

00))5)اآفود املغرب.)
و عين:

و) عمي  بن  ( سالم) السيد(ة))
عنوافه(ا))الحي الجديد أآفود)00))5 

أآفود املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
أكتولر)0)0))تحت آقم)0)0)/83).
 9(I

COFISCOM

 STE ANASSI DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 STE ANASSI DES TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي آافيا 6  
تجزئة اآلاح ايموليلي  - 63300 

بركان املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.57(9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- ( ايموليلي) اآلاح  تجزئة  ( 6 »آافيا)
 1( »آقم) إلى) بركان املغرب«) (63300
سليمان) سيدي  الهناء) حي  (6 زفقة)

الشراعة)-)63300)بركان))املغرب«.
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/0  .
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cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

 LIBRAIRIE DES TRIBUNAUX

مكتبه املحاكم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence(al(andalus(av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

 LIBRAIRIE DES TRIBUNAUX

مكتبه املحاكم  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

املختاآ السو�شي آقم  9  الطابق 

صفر- بوجراح - 0 930 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7909

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LIBRAIRIE DES TRIBUNAUX

مكتبه املحاكم).

(، مكتبة) (: غرض الشركة بإيجاز)

وآاقة)،)ولي  مستلزمات املكاتب..

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) آقم) 9 ) السو�شي  املختاآ 

تطوان) (930 0 (- بوجراح) صفر-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد بن داود):))500)حصة)

بقيمة)100,00)دآهم للحصة).

 500 ( (: السيد محمد الصفراوي)

حصة بقيمة)100,00)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) داود  بن  مراد  السيد 

 (5 آقم) السو�شي  املختاآ  شاآع 

بوجراح)0 930)تطوان املغرب.
الصفراوي) محمد  السيد 

 90 زفقة) رلدون  إبن  حي  عنوافه(ا))
آقم)38  90010)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) داود  بن  مراد  السيد 

 (5 آقم) السو�شي  املختاآ  شاآع 

بوجراح)0 930)تطوان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)7))أكتولر)

0)0))تحت آقم)5103.

 9 I

مكتب محاسبة

 COMPLEXE COLLIER

D’AMBRE  S.A.R.L  AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عماآة 1  شقة ) زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب

  COMPLEXE COLLIER D’AMBRE

S.A.R.L  AU   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

إملشيل الريش - 03 )5 إملشيل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(503

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  COMPLEXE COLLIER D’AMBRE

.  S.A.R.L  AU

فندق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يشغل من ثالثة إلى عشرة أشخاص

الطاقة) مشاآي   وتجهيز  إفجاز 

املتجددة

توزي  الغاز)

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إملشيل) (5( 03 (- الريش) إملشيل 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد الداعمت)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الداعمت عنوافه(ا))

إملشيل) (5( 03 إملشيل) مركز 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد الداعمت عنوافه(ا))

مركز إملشيل)03 )5)إملشيل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بميدلت))بتاآيخ))))أكتولر)

0)0))تحت آقم)175.
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s2s(consulting

J4 LOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

s2s(consulting

عماآة AFA آقم 7 1 الطابق الثاني 

الشقة )) شاآع املقاومة البيضاء ، 

3300)، البيضاء املغرب

J4 LOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي نسمة ) 

االقامة 17 الطابق السفلي سيدي 

عثمان موالي آشيد - 300)) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78503

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 J (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOU

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باعماله املتنوعة).

 ( نسمة) (: عنوان املقر االجتماعي)

سيدي) السفلي  الطابق  (17 االقامة)

 ((300 (- آشيد) موالي  عثمان 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الشعيبي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الشعيبي  مراد  السيد 

حي موالي) (3 شاآع بوزيان طابق) (17
آشيد)3300))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الشعيبي  مراد  السيد 

حي موالي) (3 شاآع بوزيان طابق) (17
آشيد)3300))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)660)75.
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INFOPLUME

EIVAN MARBRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

EIVAN MARBRE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

الزآقطوني عماآة )3 شقة آقم 9) 

الطابق األول طنجة 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109 63

 19 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EIVAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. MARBRE SARL

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الررام.

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (9 شقة آقم) (3( الزآقطوني عماآة)
طنجة) (90000 الطابق األول طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: السيد ايمن وهبي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
املصطفاوي) حسناء) السيدة 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (500   :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  ألسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) وهبي  ايمن  السيد 
عماآة) كوماآيسبا  مجم   املجاهدين 
د))آقم)53)  90000)طنجة املغرب.

املصطفاوي) حسناء) السيدة 
مجم ) املجاهدين  عنوافه(ا))
  (53 آقم) د)) عماآة  كوماآيسبا 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) وهبي  ايمن  السيد 
عماآة) كوماآيسبا  مجم   املجاهدين 

د))آقم)53)  90000)طنجة املغرب
املصطفاوي) حسناء) السيدة 
مجم ) املجاهدين  عنوافه(ا))
  (53 آقم) د)) عماآة  كوماآيسبا 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 
0)0))تحت آقم)8 353) - 6085.
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INFOPLUME

MAHER IMMOBILIERE
إعالن متعدد القراآات

INFOPLUME
9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

MAHER IMMOBILIERE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1 اقامة 
عالء بورالف الطابق األول آقم 53 

- 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.91037

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)8))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
البغيل) العزيز  عبد  السيد  تفويت 
بعضا من حصصه في الشركة املمثلة)
500)حصة) 00))حصة من أصل) في)
لفائدة) للحصة  دآهم  (100 بقيمة)
 100 ب) زوجته السيدة زآيوح ملياء)
محمد) (، القاصرين) أوالده  و  حصة 
املهدي البغيل و ايناس البغيل ب)50 

حصة لكل واحد منهما
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
اقامة) (17 الى) الشركة  مقر  تحويل 
الشروق شاآع مراكش الطابق)8)آقم)

 6)طنجة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم) :)الذي ينص على مايلي:))
الشروق) اقامة  (17 (، الشركة) مقر 
آقم) 6  (8 الطابق) مراكش  شاآع 

طنجة
بند آقم)6):)الذي ينص على مايلي:)
100.000)دآهم) آأسمال الشركة هو)
محمد) البغيل  ( السيد) مساهمة 
السيد) و  (، دآهم) (50.000 ب) ماهر 
30.000)دآهم) البغيل عبد العزيز ب)
 10.000 ،)و السيدة زآيوح))ملساء)ب)
ب) البغيل  املهدي  محمد  (، دآهم)
ب) البغيل  ايناس  و  (، دآهم) (5.000

5.000)دآهم).
على) ينص  الذي  (:7 آقم) بند 
في) منحصر  الشركة  آأسمال  مايلي:)
 1000 الى) مقسم  دآهم  (100.000
(، للحصة) دآهم  (100 بقيمة) حصة 
البغيل) السيد  لفائدة  حصة  (500
لفائدة) حصة  (300 و) ماهر  محمد 
 100 و) العزيز  عبد  البغيل  السيد 
ملياء) زآيوح  السيدة  لفائدة  حصة 
محمد) السيد  افائدة  حصة  (50 و)

االنسة) لفائدة  حصة  (50 و) املهدي 

البغيل ايناس.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 3531) - 6051.

 98I

zagora(consulting(sarl

TRSP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl

آقم119  شاآع محمد 

الخامس ، 7900 ، زاكوآة 

املغرب--------------------

TRSP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي دآعة 

1 - 7900  زاكوآة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3307

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.TRSP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص والسل .

عنوان املقر االجتماعي):)حي دآعة)

1 - 7900 )زاكوآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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العلوي) الرحيم  عبد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العلوي) الرحيم  عبد  السيد 

امل) عماآة  (08 شقة) عنوافه(ا))

 70000 الفداء) حي  (01 عابدين)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العلوي) الرحيم  عبد  السيد 

عنوافه(ا))شقة)08)عماآة امل عابدين)

01)حي الفداء)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

)))شتن25) بتاآيخ) ( االبتدائية بزاكوآة)

0)0))تحت آقم)305.

 99I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE DYNAMICS SYSTEM

INFORMATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE DYNAMICS SYSTEM

INFORMATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

الصنولر جليز الطابق الثاني آقم 10 

- 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.90 97

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):

احسان) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (1.000 الدآو�شي)

لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 

 19 بتاآيخ) الساخي  سمي2  (ة)) السيد)

غشت)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)03 116 .

500I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

PARA MEKNES CITY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PARA MEKNES CITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 17 

عماآة )) زفقة التجاآة بلي2 ب.م.ع 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51( 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MEKNES CITY

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستلزمات الطبية و الشبه الطبية.

عنوان املقر االجتماعي):)متجر)17 

ب.م.ع) بلي2  التجاآة  زفقة  ((( عماآة)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد العسري طه):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) طه  العسري  السيد 

مكناس.) ع  م  بلي2 ب  حي  (1 زفقة) ( 

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) طه  العسري  السيد 

مكناس.) ع  م  بلي2 ب  حي  (1 زفقة) ( 

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))363.

501I

OSB CONSEIL

 TAZNAKHTE MULTI

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OSB CONSEIL

 APPT(N°2 IMM(KARAMI 123

 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR

MAROC

  TAZNAKHTE MULTI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ايت 

لحسن انشادن بلفاع شتوكة ايت 

باها - 87100 شتوكة ايت باها 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1583

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAZNAKHTE MULTI SERVICES

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناصر) البناء/صناعة  أو  املختلفة 

املعدفية.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شتوكة) بلفاع  انشادن  لحسن  ايت 

87100)شتوكة ايت باها) (- ايت باها)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: سعيد) دآى  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد ايت دآى حما):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت دآى سعيد عنوافه(ا))

وآزازات) اهل  ترميكت  تاجدة  دواآ 

5000 )وآزازات املغرب.

عنوافه(ا)) حما  دآى  ايت  السيد 

حي السالم بلوك ب الدآاآكة اكادير)

80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ايت دآى سعيد عنوافه(ا))

وآزازات) اهل  ترميكت  تاجدة  دواآ 

5000 )وآزازات املغرب



16185 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

عنوافه(ا)) حما  دآى  ايت  السيد 

حي السالم بلوك ب الدآاآكة اكادير)

80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بافزكان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)1911.

50(I

ديوان الخدمات

 STE TRANS TOUR DE
FRANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

 STE TRANS TOUR DE FRANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج بحي 

السالوي بلوك السعادة آقم 86 - 

16000 سيدي قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8665

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS TOUR DE FRANCE

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص

فقل البضائ 

واكسسواآات) غياآ  قط   تاجر 

الدآاجات الناآية.

عنوان املقر االجتماعي):)كراج بحي)
 -  86 آقم) السعادة  بلوك  السالوي 

16000)سيدي قاسم))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مروان) الحيمر  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا))) مروان  الحيمر  السيد 
بحي السالوي بلوك السعادة آقم)86 

16000)سيدي قاسم))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا))) مروان  الحيمر  السيد 
بحي السالوي بلوك السعادة آقم)86 

16000)سيدي قاسم))املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت آقم.
503I

atelier conseil

IZTRACO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

atelier conseil
 rue 2 hay(el(massara(ain 16/1 

 chock ، 20480، Casablanca
maroc

IZTRACO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  16/1 
زفقة ) حي املسرة عين الشق الداآ 
البيضاء - 80 0)  الداآ البيضاء 

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.165885

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)05)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (IZTRACO الوحيد) الشريك 

وعنوان) دآهم  ((00.000 آأسمالها)

حي) (( زفقة) (1 /16 مقرها اإلجتماعي)

(- البيضاء) الداآ  الشق  عين  املسرة 

80 0)))الداآ البيضاء)املغرب فتيجة)

ل):)التوقف عن مزاولة النشاط.

 1 /16 و حدد مقر التصفية ب)

حي املسرة عين الشق الداآ) (( زفقة)

البيضاء) الداآ  ((0 80 (- البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) ( إزم) ( الحسن) ( السيد(ة))

عنوافه(ا))تجزئة الدياآ الجديدة زفقة)

16)آقم)9))عين الشق))80 0)))الداآ)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 1 /16 (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

حي املسرة عين الشق الداآ) (( زفقة)

البيضاء

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751167.

50 I

STE MONIGRAINS

االسرة للتوزيع

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

STE MONIGRAINS

 LOT(NARJIS(RUE 20 N°20

 BRANES(II(TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

االسرة للتوزي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

األسرة آقم )1 عزيب حاج قدوآ - 

90100  طنجة املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.530(5

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 غشت) (19 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الحبوب والبقوليات وجمي  املواد)
الزآاعية والغذائية.)األسمدة والبذوآ)

والفواكه) والنباتات  واملبيدات 

والخضروات والتوابل والنباتات)؛

استي2اد وتصدير وتسويق الحبوب)
األررى) املنتجات  وجمي   واألعالف.)

اإلنسان) تغذية  في  املستخدمة 

والحيوان)؛

الزآاعية) األعمال  بجمي   القيام 

وتركيب وتشغيل الدفيئات الزآاعية)

واملزاآع واملزاآع.

وتسويق) ولي   وشراء) إفتاج 

حيوافات األبقاآ و املعز واألغنام.

(/ واستي2اد) وتأجي2  ولي   شراء)

واألدوات) واملعدات  ابالت  تصدير 

بالهدف) املتعلقة  الخام  واملواد 

الرئي�شي للشركة.

بشكل) والتصدير  االستي2اد 

الحبوب) أفواع  جمي   وتسويق  عام 

الغذائية) واملنتجات  واألغذية 

الزآاعية.

من) (3 املادة) تعديل  تم  ولالتالي  (

النظام األسا�شي في هذاالسياق)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (01 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)5087.

505I

socogese

»RIAD ALMOHADES«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»RIAD ALMOHADES« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي بالد بن 

عبد هللا قطعة 78 و79 طريق 

صفرو - 30000 فاس املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(9969

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

أي) دآهم«) (6.000.000,00«

إلى) دآهم«) ((.000.000,00« من)

طريق) عن  دآهم«) (8.000.000,00«

:))إدماج احتياطي أو أآلاح أو عالوات)

إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)959)/0)0).

506I

Le(monopole

VEGACOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Le(monopole

 bd(yaakoub(mansour(rue(ishaq

 ibnou(hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca(Maroc

VEGACOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زفقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

0330) الداآ  االول آقم 8  - )

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77765

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VEGACOM

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشبكات واالتصاالت.

زفقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

الداآ) ((0330 االول آقم)8  -  

البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نعيمة األسماعي عنوافه(ا))
حي ياسمينة)))زفقة)19زاوية زفقة)8  

 (0 70 ( عين الشق) (5 آقم) (1 عماآة)

الداآ البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

األسماعي) نعيمة  السيدة 

 19 زفقة) (( ياسمينة) حي  عنوافه(ا))
عين) (5 آقم) (1 عماآة) ( 8 زاوية زفقة)

الشق)70 0))الداآ البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 595).

507I

اءتمافية عبد الرحيم

TRANSTONNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اءتمافية عبد الرحيم

زفقة أبو العالء املعري حي الوحدة 

آقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب

TRANSTONNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

)0 زفقة الصحراء املغرلية ب.63) 

ودادية اإلراء الخميسات - 15000 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(91(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSTONNE

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  للغي2 ولي  مواد البناء.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ب.63)  املغرلية  الصحراء) زفقة  (0(

 15000 (- الخميسات) ودادية اإلراء)

الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد أعسو عالل)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد لكريني العربي):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) عالل  أعسو  السيد 

النصر) حي  بجاية  زفقة  (18 الرقم)

الخميسات) (15000 الخميسات)

املغرب.

عنوافه(ا)) العربي  لكريني  السيد 

عبدهللا) ابن  عالل  شاآع  الرقم) 7)

الخميسات) (15000 الخميسات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) عالل  أعسو  السيد 

النصر) حي  بجاية  زفقة  (18 الرقم)

الخميسات) (15000 الخميسات)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالخميسات) االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم) )7.

508I

ائتمافية زهي2

SASSIM DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمافية زهي2

زفقة ابن عائشة عماآة باآيس 

الطابق التالت مكتب آقم 11 كيليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

SASSIM DISTRIBUTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوحدة 

االولئ آقم 51) الداوديات  - 0000  

مراكش املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 353

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (0( في) املؤآخ 

املصادقة على):

بن) ساآة  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (80 السماللي)

(ة)) السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)

أكتولر) (01 بتاآيخ) حمو�شي  نسيم 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7309.

509I
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MATAHRI ABDERRAHIM

MAPS CREDIT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زفقة وليلي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

MAPS CREDIT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5) شاآع 

الشهداء عماآة آقم 6 شقة آقم 6 

الطابق الثالث الحي الحسني بركان - 

63300 بركان  املغرب .

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.6157

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

شركة ذات) (MAPS CREDIT SARL

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

عماآة) شاآع الشهداء) ((5 اإلجتماعي)

الثالث) الطابق  (6 آقم) شقة  (6 آقم)

بركان)) (63300 (- الحي الحسني بركان)

املغرب))فتيجة لعدم فجاح املشروع.

و عين:

لحدودي)) ( عبد الخالق) السيد(ة))

زفقة حلب حي) (3( آقم) و عنوافه(ا))

املغرب) بركان  (63300 بركان) االمل 

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)19)أكتولر)0)0))وفي)5))شاآع)

 6 شقة آقم) (6 عماآة آقم) الشهداء)

الطابق الثالث الحي الحسني بركان)-)

63300)بركان))املغرب).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/0  .

510I

Le(monopole

NAPAC ناباك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Le(monopole

 bd(yaakoub(mansour(rue(ishaq

 ibnou(hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca(Maroc

فاباك NAPAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األلفة 

مجموعة O زفقة 76 آقم 86 - 

0))0) الداآ البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 769 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

فاباك) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NAPAC

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)ولي )

قط  الغياآ للسياآات والشاحنات).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األلفة مجموعة)O)زفقة)76)آقم)86 - 

0))0))الداآ البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البكراوي العربي عنوافه(ا))
آقم) (76 زفقة) (O حي األلفة مجموعة)

88 0))0))الداآ البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد البكراوي العربي عنوافه(ا))
آقم) (76 زفقة) (O حي األلفة مجموعة)

88 0))0))الداآ البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

511I

somacompta(sarl

�شي بللط أنفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta(sarl

 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

�شي بللط أففست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

الساهلة جماعة بوشفاعة وادي 

أمليل - 50)35 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5587

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

�شي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بللط أففست.

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة أو البناء

-)أشغال الغرس

-)تجاآة مختلفة.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وادي) بوشفاعة  جماعة  الساهلة 

أمليل)-)50)35)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد بليط سمي2):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بليط سمي2 عنوافه(ا))دواآ)

تازة) (35(50 امليل) وادي  الساهلة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بليط سمي2 عنوافه(ا))دواآ)

تازة) (35(50 امليل) وادي  الساهلة 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم))9 .

51(I

Maître(Adil(EL(BITAR

3ج اكرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Maître(Adil(EL(BITAR

 Angle(rue(Ali(Abderrazak(et

 rue(Ahmed(Charci, résidence

 Champs(d›anfa(imm«D«,

 3éme(étage, bureau(n° 5,

 arrondissement(d›anfa,

 casablanca، 20190، Casablanca

املغرب

3ج اكرو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  7 شاآع 

شفشاوني مكاتب اقامة عين السب  

عماآة 19 الطابق االول مكتب آقم 

3 مقاطعة عين السب  الداآ البيضاء 

50)0) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(9( 69

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 ف25اير) في) 0) املؤآخ 

املصادقة على):

محمد بكوآي) (ة)) تفويت السيد)

 98 أصل) من  اجتماعية  حصة  (98

مصطفى) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بكوآي بتاآيخ) 0)ف25اير)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)959)75.

513I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

AMENAGEMENT-

CONCEPT
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

  AMENAGEMENT-CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 شاآع 

الجياللي العريبي  الطابق 8 - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78875

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMENAGEMENT-CONCEPT

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.

16)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الجياللي العريبي))الطابق)8 - 0000) 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمدين) السيد زكرياء)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكرياء)محمدين عنوافه(ا))

  18 حي موالي عبد هللا شاآع تماآة)

0000))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد زكرياء)محمدين عنوافه(ا))

     18 حي موالي عبد هللا شاآع تماآة)

0000))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)15)7).

51 I

Maître(Adil(EL(BITAR

باي روم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

Maître(Adil(EL(BITAR

 Angle(rue(Ali(Abderrazak(et

 rue(Ahmed(Charci, résidence

 Champs(d›anfa(imm«D«,

 3éme(étage, bureau(n° 5,

 arrondissement(d›anfa,

 casablanca، 20190، Casablanca

املغرب

باي آوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 113، 

بقعة املسي2ة الحسنية، األلفة، الحي 

الحسني    الداآ البيضاء 0190) 

Casablanca املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.115651

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((009 يوفيو) ((6 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
التجاآي) السجل  الى  اضافة 

وآشة تصني  باسم الشركة باي آوم)

الكائن) وحيد  شريك  ذات  ش.م.م 

دواآ ولد العراقي داآ) بالداآ البيضاء)

بوعزة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)009))تحت آقم)335970.

515I

CABINET RSF SARL

SOCIETE R2M GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

SOCIETE R(M GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  التقسيم 

1 آقم 116 تجزئة  والد مطاع تماآة - 

000)1 تماآة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1309(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE R(M GROUP

قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شاي-)حلويات)-)مطعم.

عنوان املقر االجتماعي):))التقسيم)
1)آقم)116)تجزئة))والد مطاع تماآة)-)

000)1)تماآة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد املكاوي)):))50))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: ( مختاآي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد عبد العالي الرامي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا))) ( املكاوي) فؤاد  السيد 

تماآة.) ( 198 آقم) الوفاق  تجزئة 

املغرب))000)1))تماآة املغرب).

)عنوافه(ا)) السيد محمد مختاآي)

عماآة ج) 1املحج السكني) (9 قطاع)

الرلاط.) الرياض  حي  النخيل  شاآع 

املغرب)10090)الرلاط املغرب).

الرامي) العالي  عبد  السيد 

7ا)س بريستيجيا) الفيال) ( عنوافه(ا))

شاطئ األمم زآدال الغرلية بوقنادل)

سال)11050)سال املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا))) ( السيدة كريمة حداد)

هللا) بسم  اقامة  (6 7عماآة) شقة)

املحيط العيايدة سال).املغرب)11150 

سال املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

0)0))تحت آقم)1166.

516I
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Bianco(Pressing

بيانكوبرسينك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bianco(Pressing

 RUE ALLAH BEN ABDELLAH 36

 N°1 ENTRESOL, TANGER ،

90000، Tanger(maroc

بيافكولرسينك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 شاآع 

عالل بن عبد هللا املكتب آقم 1 

افت2يسول طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109(97

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيافكولرسينك.

الخدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، البق ) إزالة  (، الكي) (، التنظيف) (،

التقاط الغسيل في املنزل.

36)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 1 آقم) املكتب  هللا  عبد  بن  عالل 

طنجة) (90000 (- طنجة) افت2يسول 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املأمون العلوي عنوافه(ا))

8))شاآع ابن صاحب صالة برافص)1 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املأمون العلوي عنوافه(ا))

8))شاآع ابن صاحب صالة برافص)1 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)-.

517I

ائتمافية زهي2

SASSIM DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

ائتمافية زهي2

زفقة ابن عائشة عماآة باآيس 

الطابق التالت مكتب آقم 11 كيليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

SASSIM DISTRIBUTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي الوحدة 

االولئ آقم 51) الداوديات - 0000  

مراكش .

تحويل الشكل القافوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 353

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تم تحويل)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7309.

518I

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: 3 ,شاآع 

اففا الداآالبيضاء - 0000) 

الداآالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1(3589

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)فوف25)010)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

لشركة) املال  آأس  آف   قرآ  مايلي:)

من) لرفعه  دآهم  ( .1 0.000 ب)

700. 16.73)دآهم الى)700. 0.87) 

دآهم من رالل انشاء)00 .1 )حصة)

دآهم) (100 من) جديدة  اجتماعية 

للواحدة لالكتتاب واإلبراء)كليا.)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:))

النهائي لرأسمال) إثبات تحقق الرف  

من) لالكتتاب واإلبراء) ( الشركة بعد)

الحساب) ديون  تعويضات  رالل 

 FINACCESS(الجاآي للشريك لشركة

حصة) (35.190 ل) (BPO SARL

دآهم) (100 من) جديدة  اجتماعية 

 CASSE INVEST و شركة) للواحدة,)

اجتماعية) حصة  (6.(10 ل) (SARL

جديدة من)100)دآهم للواحدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اإلسهامات

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) )  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن25)010))تحت آقم)366830.

519I

HK CONSULTING

 PROMO IMMO EDDAHBI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

 PROMO IMMO EDDAHBI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 

الحرية الطابق الثالت مكتب آقم 5 

- 0)01) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78905

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PROMO IMMO EDDAHBI

.SARL

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعامالت) جمي   وعموما  العقاآي،)

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجاآية 
تكون) قد  التي  العقاآية  أو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

في) تساهم  التي  أو  الشركة  بغرض 

توسيعها و تطويرها..
زفقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

الحرية الطابق الثالت مكتب آقم)5 - 

0)01))الداآ البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الذهبي عبد الكريم):))500 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد الذهبي عزيز):))500)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  الذهبي  السيد 
  6 عماآة) (( إقامة هاجر) عنوافه(ا))
الداآ) ((0 00 مومن) سيدي  (1 آقم)

البيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) عزيز  الذهبي  السيد 
آقم)   (10 عماآة) (( هاجر) إقامة 
الداآ البيضاء) ((0 00 سيدي مومن)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكريم) عبد  الذهبي  السيد 
  6 عماآة) (( إقامة هاجر) عنوافه(ا))
الداآ) ((0 00 مومن) سيدي  (1 آقم)

البيضاء)املغرب
عنوافه(ا)) عزيز  الذهبي  السيد 
آقم)   (10 عماآة) (( هاجر) إقامة 
الداآ البيضاء) ((0 00 سيدي مومن)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753108.

5(0I

FOUZMEDIA

DM BAKERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DM BAKERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 زاوية 

شاآع االمام علي و أبو بكر الصديق  - 
000 1 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5(8(5
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»53)زاوية شاآع االمام علي و أبو بكر)
الصديق))-)000 1)القنيطرة املغرب«)
»زاوية زفقة موالي عبد الحفيظ) إلى)
 -   ( و موالي عبد العزيز املحل آقم)

00 1)القنيطرة))املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم) 368.

5(1I

FOUZMEDIA

JAD KENI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra
maroc

JAD KENI INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شاآع 
افوال عماآة فلوآي 11 املكتب   
ميموزا  - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
56563

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KENI INVEST

:)بي  املواد) غرض الشركة بإيجاز)
الغذائية العامة.

3))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
املكتب)   (11 فلوآي) عماآة  افوال 

ميموزا))-)000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مهدي) البوآاشدي  السيد 
عنوافه(ا))القنيطرة)000 1)القنيطرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
مهدي) البوآاشدي  السيد 
عنوافه(ا))القنيطرة)000 1)القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 1( بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

5((I

FOUZMEDIA

 CENTRE AUTO PIECES SIDI
SLIMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 CENTRE AUTO PIECES SIDI

SLIMANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك ب الرقم   الطابق األول - 
00) 1 سيدي سليمان املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(953
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

(ة))جمال اصباغي) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

فبيل) (ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة)

احميمو بتاآيخ)16)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاآيخ)05 

فوف25)0)0))تحت آقم)0)0)/33).

5(3I

CRI MEKNES

AGRICOLE ALI CONSERVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 AGRICOLE ALI CONSERVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي متجر برقم 

76 حي وآدة سب  عيون  - 51000 

الحاجب  املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 9739

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تصني  وتغليف جمي  الخضروات)

املعلبة).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3)35.

5( I
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omnium(management

 JAD - AMENAGEMENT *    

 ET REALISATION DES

TRAVAUX  *J-  ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

 JAD - AMENAGEMENT(ET *    

  REALISATION DES TRAVAUX

J-  ART*     شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  9 س 

تجزئة ال25دعي بنسودة - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6(5 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 JAD - AMENAGEMENT ET (*( ( ( ( (:

  REALISATION DES TRAVAUX

.    *J-((ART

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال البناء)واملختلفة.

س) (9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 30000 (- بنسودة) ال25دعي  تجزئة 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد اباسفيان املودني)):))1.000 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

املودني)) اباسفيان  السيد 
ال25دعي) تجزئة  س  عنوافه(ا)) 9)

بنسودة)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
املودني) اباسفيان  السيد 
ال25دعي) تجزئة  س  عنوافه(ا)) 9)

بنسودة)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
ماآس) ((5 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3)11.
5(5I

asy(accounting

GO AWAY TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

asy(accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA(HAJ
 FATEH, El(Oulfa ، 20000،

casablanca(maroc
GO AWAY TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 167 

شاآع بوآكون اقامة بافا - 0000)  
الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.375 75
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 غشت) (05 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 GO AWAY الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 آأسمالها) مبلغ  ( (TRADE
 167 دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
  (0000 (- بافا) اقامة  بوآكون  شاآع 
ازمة) (: الداآالبيضاء)املغرب فتيجة ل)

مالية و سوء)التسييي2.

 167 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

  (0000 (- بافا) اقامة  بوآكون  شاآع 

الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) فاصر  ( ( عبدالعزيز) السيد(ة))

 3( الكدية عماآة س آقم) عنوافه(ا))

الحي املحمدي)0000)))الداآالبيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

بافا) اقامة  بوآكون  شاآع  (167  :

الداآالبيضاء

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم) ) 6 7.

5(6I

CABINET BOUMAHROU

 RESTAURANT LES HUITRES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

 RESTAURANT LES HUITRES

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6، شاآع 

عالل بن عبد هللا بمكتب بومهرو - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108(13

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 RESTAURANT LES HUITRES

.SARL

مطعم،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشكاله،) بجمي   الطعام  تقديم 

استغالل أو فقل جمي  العمليات و)

بالنشاط،) املتعلقة  االرت2اع  براءات 

االستي2اد و التصدير،)و بصفة عامة)

جمي  العمليات التجاآية،)الصناعية)

و العقاآية املتعلقة بالهدف املسطر)

أعاله).

6،)شاآع) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- عالل بن عبد هللا بمكتب بومهرو)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد العلمي عماد):))100)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) عماد  العلمي  السيد 

 11 آقم) العشي2ي  حي  مالطا  زفقة 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) عماد  العلمي  السيد 

 11 آقم) العشي2ي  حي  مالطا  زفقة 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((5 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 13 3).

5(7I
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CABINET BOUMAHROU

 ATLANTIC LKMR CONSEILS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 ATLANTIC LKMR CONSEILS
SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6، شاآع 
عالل بن عبد هللا  - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.8 987

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)15)يوليوز)0)0))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ATLANTIC LKMR(الشريك الوحيد
آأسمالها) مبلغ  ( (CONSEILS SARL
مقرها) وعنوان  دآهم  (50.000
عبد) بن  عالل  شاآع  (،6 اإلجتماعي)
هللا))-)90000)طنجة املغرب فتيجة ل)

:)التصفية قبل األوان.
6،)شاآع) و حدد مقر التصفية ب)
(- عالل بن عبد هللا بمكتب بومهرو)

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) الصادقي  ( آشيد) السيد(ة))
الخامس) محمد  شاآع  عنوافه(ا))
عماآة كرافس)53)الطابق) )شقة)11 
(ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
: 6،)شاآع عالل بن عبد هللا بمكتب)

بومهرو طنجة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

غشت) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 366.

5(8I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE BELCOTRADE

MAROC
إعالن متعدد القراآات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE BELCOTRADE

MAROC  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

العوامة تجزئة 15185 الطابق 

األآ�شي - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.79303

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) ))ف25اير)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)))

تفويت)50)حصة التي تمتلكها شركة)

 ALAIN إلى) (BELCOTRADE France

 KELLER و) حصة  (RISON (5

 16 تفويت) و  حصة  (ETIENNE (5

محمد) السيد  حصص  من  ( حصة)

 ALAIN RISON 8(عطوف إلى السيد

 KELLER ETIENNE(حصص و السيد

)الشركة) 8)حصص لتصبح حصص)

عطوف) محمد  (: كالتالي)  مقسمة 

 ALAIN RISON ................(3)حصة  

 KELLER ETIENNE حصة) (33

33............)حصة)

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

مايلي:)إعادة صياغة النظام األسا�شي)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ماآس) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)31085).

5(9I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE BOULANGERIE
SMD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE BOULANGERIE SMD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

الشواكرش بورالف تجزئة   0) 

محل بالطابق األآ�شي ) 1 شاآع 

محمد الخامسإقامة نسرين الطابق 

األول آقم ) 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.97895

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)7))يوليوز)0)0))تقرآ حل)

 SOCIETE BOULANGERIE SMD

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

الشواكرش) حي  اإلجتماعي  مقرها 

محل) تجزئة)  0)) بورالف 

محمد) شاآع  (1 ( األآ�شي) بالطابق 
األول) الطابق  نسرين  الخامسإقامة 
طنجة املغرب فتيجة) (90000  ( آقم)

اللتصفية قبل األوان.

و عين:

اإلله) عبد  ( الصمدي) السيد(ة))

الحاج) البحرايين عزيب  و عنوافه(ا))

قدوآ)90000)طنجة املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 1 ( وفي) ((0(0 يوليوز) ((7 بتاآيخ)

نسرين) الخامسإقامة  محمد  شاآع 

الطابق األول آقم)) - 90000)طنجة)

املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((1 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3 336).

530I

F.M CONSULTING

إليت منيتوصيو سستيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

إليت منيتوصيو سستيم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شاآع 

11 يناير، الطابق األول شقة 

179، الداآالبيضاء - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 71713

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إليت) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

منيتوصيو سستيم.

ميكافيك) (: غرض الشركة بإيجاز)

املناولة؛)
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أشغال ردمة املناولة؛
اشغال وتجاآة بكل الحرف؛)

البناء) و  املعدن  صناعة  أشغال 
املعدني؛

الصناعية،) ابالت  تركيب 
املراجل) الغذائية،) الفالحية،)
بكل) صناعية  معدات  واملعدات،)

الحرف،)وكهرلاء)بكل الحرف؛
أشغال الهندسة املدفية):)األآضية،)

الصرف الصحي،)و التغليف؛
البناء)والحراسة؛

املعلوماتية،) التقنية  األشغال 
اإللكت2وفية والتلقائية؛

فقل) األمن،) ردمات  أشغال 
البضائ  والعمال و ردمات متنوعة)

أررى؛
قط  الغياآ واألدوات) مكتب بي :)

اإللكت2وفية؛
العمليات) جمي   وعموما  (
املالية،) التجاآية،) الصناعية،)
املنقوالت أو العقاآات التي قد تتعلق)
بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء)

املذكوآة أعاله..
75)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
(،179 الطابق األول شقة) يناير،) (11
الداآالبيضاء)-)0000))الداآ البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حباد) فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) حباد  فتيحة  السيدة 
 01 مدرل) )أ  مجموعة) افا�شي 
 (0630 ( ال25فو�شي) سيدي  (0( آقم)

الداآالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) حباد  فتيحة  السيدة 
 01 مدرل) )أ  مجموعة) افا�شي 
 (0630 ( ال25فو�شي) سيدي  (0( آقم)

الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)7 55 7.
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BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

MULTI TEST SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

MULTI TEST SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 01) 

حي األفواآ - 51000 بوفكران املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.3((95

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 30)شتن25) املؤآخ في)

MULTI TEST SARL-AU)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 ((0.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

بوفكران) (51000 (- األفواآ) حي  ((01

على) املصادقة  ( ل-) فتيجة  املغرب 

قراآ التصفية وعلى الحساب النهائي)

للتصفية

اقفال تصفية الشركة

)ابراء)املصفي.

و عين:

(. (. (. (. و عنوافه(ا)) (. ( (. السيد(ة))

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)30)شتن25)0)0))وفي آقم)01) 

حي األفواآ)-)51000)بوفكران املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)606.
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 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 L’ART DES POTIERS ET

ZELIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

 L’ART DES POTIERS ET ZELIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شاآع عبد 

الكريم الخطابي عماآة  بن مو�شى 

الكواش الطابق ) فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6(337

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 يناير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 L’ART (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DES POTIERS ET ZELIGE

غرض الشركة بإيجاز):)-1)تسويق)

بالصناعات) املتعلقة  املواد  جمي  

املغرلية

))التصني  واإلبداعات في زليج

من) متنوعة  (مجموعة  البازاآ) (3

املنتجات الحرفية املغرلية).

عنوان املقر االجتماعي):))شاآع عبد)

مو�شى) بن  ( عماآة) الخطابي  الكريم 

الكواش الطابق)))فاس)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: جناتي) ادآي�شي  محمد  السيد 

0 1)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

 70 ( (: عزيزة ادآي�شي جناتي) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: جناتي) ادآي�شي  اسماء) السيدة 

70)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

جناتي) ادآي�شي  سلمى  السيدة 

 70 ( (: بوكالي لي عزيزة ادآي�شي جناتي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

جوطي) طاهري  عدفان  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة.

جوطي) طاهري  يوسف  ( السيد)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة.

ادآي�شي) صرغيني  الغالي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  ( 00   :

للحصة.

((: صفروي بوجمعة) السيدة وفاء)

50)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

جناتي) ادآي�شي  محمد  السيد 

 1 تجزئة الباآك الشقة) (( عنوافه(ا))

ملعب الخيل)30000))فاس املغرب.

جناتي) ادآي�شي  عزيزة  ( السيدة)
زفقة بدآ شاكر سياب) (5( عنوافه(ا))

حي) (( طابق) (3 شقة) ال25كة  اقامة 

القدس م ج)30000)فاس املغرب.

جناتي) ادآي�شي  اسماء) السيدة 

فاس) (30000 فرنسا) عنوافه(ا))

املغرب.

جناتي) ادآي�شي  سلمى  السيدة 

بوكالي لي عزيزة ادآي�شي عنوافه(ا)))5 
ال25كة) اقامة  بدآ شاكر سياب  زفقة 

ج) م  القدس  حي  (( طابق) (3 شقة)

30000)فاس املغرب.

جوطي) طاهري  عدفان  السيد 

حي) (8 الشقة) (56 عماآة) عنوافه(ا))

فاس) (30000 العليا) زواغة  النخيل 

املغرب.
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جوطي) طاهري  يوسف  ( السيد)
زفقة اليمامة حي) ((( آقم) ( عنوافه(ا))

طاآق)30000)فاس املغرب.

ادآي�شي) صرغيني  الغالي  السيد 
وئام طريق) تجزئة  (7 آقم) عنوافه(ا))

ايموزاآ)30000)فاس املغرب.

بوجمعة) صفروي  وفاء) السيدة 

))حي) 33)حي الزهوآ) )فيال) عنوافه(ا))

الفرح)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

جناتي) ادآي�شي  عزيزة  ( السيدة)
زفقة بدآ شاكر سياب) (5( عنوافه(ا))

حي) (( طابق) (3 شقة) ال25كة  اقامة 

القدس م ج)30000))فاس املغرب

جناتي) ادآي�شي  محمد  السيد 

 1 تجزئة الباآك الشقة) (( عنوافه(ا))

ملعب الخيل)30000))فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ماآس) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)968.

533I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دآاسة املشاآي ))لالستاذ)

 call(Management(technologie(et(اسليماني

services

AGRI TOULOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اشرف مكتب : املحاسبة و دآاسة 

 call املشاآي   لالستاذ اسليماني

 Management(technologie(et

services
آقم 18 الطابق االول و الثاني  زفقة 

موآيتافيا الواد االحمر الرشيدية ص 

- ب : 80، 000)5، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

AGRI TOULOU SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 5  
زفقة 6 حي املسي2ة بودفيب  - 150)5 

بودفيب املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(757
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 شتن25) (07 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))الحسين))الهري))
 50 أصل) من  اجتماعية  حصة  (50
مصطفى)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

السعيدي بتاآيخ)07)شتن25)0)0).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 16 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
شتن25)0)0))تحت آقم)0)0)/57).
53 I

املحمدية لإلستشاآة و الخ25ة

2اف 2اس فاسيليتيز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املحمدية لإلستشاآة و الخ25ة
شاآع املقاومة آقم 1 حي الوحدة  
الطابق ) مكتب آقم 3 ، 8800)، 

املحمدية املغرب
)اف )اس فاسيليتيز شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كمال 

باآك سافت2 عماآة ا الطابق ) آقم 
7 تقاط  شاآع فاس و شاآع محمد 
الزآقطوني - 8800)  املحمدية 

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1 7 

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 شتن25) ((3 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
)اس) )اف) الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ آأسمالها) ( فاسيليتيز)
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي كمال)
آقم) (( الطابق) ا  عماآة  سافت2  باآك 
تقاط  شاآع فاس و شاآع محمد) (7
املحمدية) ( ((8800 (- الزآقطوني)
املغرب فتيجة ل):)الشركة لم تقم بأي)

عمليات بي  وشراء.

آفاق) أي  هناك  يعد  لم  ألفه 

للمستقبل.

و حدد مقر التصفية ب كمال باآك)

سافت2 عماآة ا الطابق)))آقم)7)تقاط )

شاآع فاس و شاآع محمد الزآقطوني)

- 8800)))املحمدية املغرب.)

و عين:

السيد(ة))محمد)))فوزي السباعي)

و عنوافه(ا))07 )السييسطا))8800) 

(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) )13.

535I

ديفي اكسبي2تيز

 LEXIS ENGINEERING

SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديفي اكسبي2تيز

إقامة الياسمين زاوية شاآع عمر 

الخيام وزفقة البنفسج عماآة 7 

بوسيجوآ ، 0))0)، الداآ البيضاء 

املغرب

 LEXIS ENGINEERING SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بناية 

ياسمين ب ،  شاآع عمر الخيام  و 

زفقة البفسج، الدوآ   ، مكتب 16 - 

0390) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 يوفيو) ((9 في) املؤآخ 

املصادقة على):

آضا) احمد  (ة)) السيد) تفويت 

3.330)حصة اجتماعية من) الشامي)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

(ة)))سعيد)))بناحجو بتاآيخ)9))يوفيو)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)89)9 7.

536I

STE FIDUCAT

BAHYA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

BAHYA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 

 16 تجزئة املساآ مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.95107

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 يوليوز) (31 في) املؤآخ 

ذات) شركة  (BAHYA FOOD حل)

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

املساآ) تجزئة  آقم) 16) اإلجتماعي 

املغرب) مراكش  ( 0000 (- مراكش)

فتيجة اللتوقف عن مزاولة النشاط.

و عين):

و) باهية  ( عبداإلله) السيد(ة))
طريق) ((51 آقم) (1 ازدهاآ) عنوافه(ا))

املغرب) مراكش  ( 0000 ( آسفي)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

آقم) وفي  ((0(0 يوليوز) (31 بتاآيخ)

  0000 (- تجزئة املساآ مراكش) (16 

مراكش املغرب.



16195 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)75 116.

537I

F.M CONSULTING

أسعاب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

أسعاب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شاآع 

11 يناير، الطابق األول شقة 

179، الداآالبيضاء - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76995

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أسعاب.

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلعالن) الرقمية،) االتصاالت 

والخدمات الخاآجية))؛

التمثيل) تقديم ردمات اإلشهاآ،)

واإلعالن)؛

تقديم ردمات الدعاية واإلعالن)

على شبكة اإلفت2فت)؛

ع25) التسويق  ردمات  تقديم 

وردمات) األداء،) تسويق  اإلفت2فت،)

التسويق ع25 ال25يد اإللكت2وني)؛

التجاآة اإللكت2وفية)،)أي استشاآة)

تتعلق بغرض الشركة)؛)

تطوير تقنية املعلومات واألشغال)

التقنية املعلوماتية)؛

الخدمات) كافة  تقديم 

واملساعدات التقنية بكافة أشكالها؛

التداول بكافة أشكاله)؛

استغالل،) تمثيل،) بي ،) شراء،)

توزي  وتسويق بشكل عام) معالجة،)

واألدوات) واملواد  املنتجات  لجمي  

بجمي  أفواعها)؛

تشغيل وتطوير أي أصل تجاآي،)

صلة) ذات  وكالة  أو  إيداع  مكتب 

بغرض الشركة؛

املشاآكة باسمها أو في شراكة في)

أو) العامة  العروض  طلبات  جمي  

الخاصة؛

أرذ،)شراء،)استغالل ولي  جمي )

شهادات اإلضافة،) براءات االرت2اع،)

التجاآية) والعالمات  الت2اريص 

وبشكل عام لكل ما سبق)؛

غي2) أو  مباشر  بشكل  االستثماآ 

املقاوالت،) في كل األعمال،) (، مباشر)

أو) مشابه  غرض  ذات  الشركات  و 

مرتبط)؛

األعمال) مواكبة  في  استشاآات 

وتقديم ردمات التسيي2؛

وعموما جمي  املعامالت التجاآية)

املنقولة) الصناعية،) املالية،) (،

تتعلق بشكل مباشر) التي  والعقاآية 

أو غي2 مباشر بالغرض املذكوآ أعاله)

أو بأي غرض آرر مشابه أو مرتبط)،)

أو يحتمل أن تساهم في تطويره بأي)

شكل من األشكال.)

75)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

(،179 الطابق األول شقة) يناير،) (11

الداآالبيضاء)-)0000))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدالحميد حافظ):))990 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 10 ( (: الصنايكي) صفاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حافظ) عبدالحميد  السيد 

أزآو) زفقة  الحسني  الحي  عنوافه(ا))

آقم)133 5000 )وآززات املغرب.

الصنايكي) صفاء) السيدة 

عنوافه(ا))شاآع املقاومة عماآة اآيس)

أ1)آقم)8)ح.ي.ب.ت.)0070 )مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

حافظ) عبدالحميد  السيد 

أزآو) زفقة  الحسني  الحي  عنوافه(ا))

آقم)133 5000 )وآززات املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751001.

538I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE MEDLAZRAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

STE MEDLAZRAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  آقم  0 

شاآع  مرموشة اطلس فاس 30000 

فاس   املغرب .

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 9071

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (11 في) املؤآخ 

املصادقة على):

لزآق) ( حمزة) (ة)) السيد) تفويت 

 500 حصة اجتماعية من أصل) (65

يوسف)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لزآق))بتاآيخ)11)غشت)0)0).

لزآق) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

 500 حصة اجتماعية من أصل) (65

يوسف)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لزآق))بتاآيخ)11)غشت)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) )7).

539I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 SOCIETE ABDELMOULA ET
CHNINAK PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS(N°14 ، 30000، FES

فاس

 SOCIETE ABDELMOULA ET

CHNINAK PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 388 

حي الوفاق بلوك ا طريق عين السمن 

زواغة العليا فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(8615

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 يوليوز) (15 في) املؤآخ 

 SOCIETE ABDELMOULA حل)

 ET CHNINAK PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي آقم)388)حي الوفاق)

زواغة) السمن  عين  طريق  ا  بلوك 

املغرب) فاس  (30000 (- فاس) العليا 

االقتصادسة) اللظروف  فتيجة 

لقطاع البناء.
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و عين:

و) ( عبد املولى) ( ( محمد) السيد(ة))

 ( ب) (( حي وفاء) (51 آقم) عنوافه(ا))

فاس املغرب) (30000 ( طريق صفرو)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

آقم) وفي  ((0(0 يوليوز) (15 بتاآيخ)

(- ( ))طريق صفرو) ب) (( حي وفاء) (51

30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)905/0).

5 0I

AM CONSULTING

DONI IMYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA( LISSASFA( ،( 20232،

CASABLANCA MAROC

ذات) شركة  ( (DONI IMYA

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

(: اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

الشقة) السلطان،) مرس  ,زفقة  ((6

الداآ) ((0 90 (- األول) 3،الطابق 

البيضاء)املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

 78( 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DONI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMYA

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زفقة)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 

األول)-)90 0))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) أبرلاس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) محمد  أبرلاس  السيد 
زاكوآة) (0000 ( دواآ موكني بوزآوال)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  أبرلاس  السيد 
زاكوآة) (0000 ( دواآ موكني بوزآوال)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم).

5 1I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SOTAIHAL SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

SOTAIHAL SARL-AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 10 

دريسة آمل  - 50000 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(3133

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 30)شتن25) املؤآخ في)

)شركة ذات) (SOTAIHAL SARL-AU

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

مكناس) (50000 (- ( دريسة آمل) (10

على) املصادقة  ( (- ل) فتيجة  املغرب 

قراآ التصفية وعلى الحساب النهائي)

للتصفية

-)اقفال تصفية الشركة

-)ابراء)املصفي.

و عين:

(. (. (. (. و عنوافه(ا)) (. ( (. السيد(ة))

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

آقم) وفي  ((0(0 شتن25) (30 بتاآيخ)

 10 آقم) (50000 (- ( دريسة آمل) (10

دريسة آمل))املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)605.

5 (I

STE FIDUCONFIANCE

MALIH CAR
إعالن متعدد القراآات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MALIH CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 9 ، 

تجزئة ماموفية، متجر 6 زفقة أبي 

هريرة طريق صفرو، فاس - 30000 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.( (39

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)01)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

املوافقة على))تخلي السيد مليح عبد)

الواحد على)6000)حصة))إجتماعية)

  000 على) ستيتو  ( فوزية) والسيدة 

السيد) لفائدة  إجتماعية  حصة 

محمد الطيبي بمقت�شى عقد التخلي)

بتاآيخ)0)0)/01/10

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القافوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مليح) السيد  استقالة  على  املوافقة 

التسيي2 و تسليمه) ( من مهمة) ( انس)

االبراء

على) ينص  الذي  آقم) :) قراآ 

مايلي:))تعيين السيد آدم بلحاج مسي2)

سنوات)) رمس  ملدة  للشركة  جديد 

بمقت�شى قراآ الشريك الوحيد بتاآيخ)

10/10/(0(0

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القافوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد

ينص على) الذي  و7:) (6 آقم) بند 

عبد) مليح  السيد  تفويت  ( مايلي:)

الواحد على)6000)حصة))إجتماعية)

  000 على) ستيتو  ( فوزية) والسيدة 

السيد) ئفائدة  إجتماعية  حصة 

محمد الطيبي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)776).

5  I
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ديفي اكسبي2تيز

 LEXIS ENGINEERING
SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
ديفي اكسبي2تيز

إقامة الياسمين زاوية شاآع عمر 
الخيام وزفقة البنفسج عماآة 7 

بوسيجوآ ، 0))0)، الداآ البيضاء 
املغرب

  LEXIS ENGINEERING SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بناية 

ياسمين ب ،  شاآع عمر الخيام  و 
زفقة البفسج، الدوآ   ، مكتب 16 - 

0390) الداآ البيضاء املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي)-.
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 غشت) ((5 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))سعيد بناحاجو)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.330
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
غشت) ((5 بتاآيخ) بوزكري  ( هشام)

.(0(0
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))0 751.

5 5I

F.M CONSULTING

أش س م كار
إعالن متعدد القراآات

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

أش س م كاآ  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 
محمد VI إقامة زهرة األوآكيد عماآة 

س الطابق 1 املكتب 6  - 8830) 
املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(0869

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)03)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بوجناح) يوسف  ( السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.500

جواد) السيد  لفائدة  حصة  (5.000

براد بتاآيخ)09)شتن25)0)0)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد يوسف بوجناح من)

منصبه كمسي2 للشركة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد جواد براد مسي2ا لفت2ة)

غي2 محدودة ومنحه كامل الصالحيات)

اإلداآية والتنظيمية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
آأس املال واملساهمة

على) ينص  الذي  آقم) 1:) بند 

مايلي:)اداآة الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 135.

5 7I

BURCICA

MODULEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BURCICA

)3  زفقة مصطفى املعاني املكتب 

 1 الطابق 5 الداآ البيضاء ، 

0610)، الداآ البيضاء املغرب

MODULEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75 83

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODULEAN

غرض الشركة بإيجاز):))

تصني  وتسويق املعدات املعياآية؛

املواد) جمي   ولي   إفتاج  شراء،)

واملعدات االزمة لصناعة الطي2ان؛

السل ) جمي   وتصدير  استي2اد 

واملعدات؛)

التفاوض بجمي  األشكال؛

املشاآكة بطريقة مباشرة أو غي2)

مباشرة،)في جمي  العمليات التجاآية)

بهدف) صلة  لها  التي  الصناعية  أو 

تأسيس) رالل  من  وذلك  الشركة،)

شركات جديدة برأسمال،)بمساهمة،)

حقوق) أو  أسهم  بشراء) باشت2اك،)

باتحاد) بتحالف،) بدمج،) اجتماعية،)

في املشاآكة أو بشكل أرر؛

وبشكل عام،)كل املعامالت املالية،)

املدفية،) الصناعية،) التجاآية،)

املرتبطة) العقاآية  غي2  أو  العقاآية 

بهدف) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

الشركة بطريقة مماثلة أو ذات صلة.

59)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  18 الرقم) (6 الطابق) الزآقطوني 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد أدجادج الزولي2):)50)بقيمة)

100)دآهم.

السيد لوفيس موهوب):)50)بقيمة)

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لوفيس موهوب عنوافه(ا))

5)إقامة آياض املجد)005)العماآة)18 

حي الفتح)10150)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة):

السيد أدجادج الزولي2 عنوافه(ا))

 RUE PAUL DAUTIER VELIZY  5

781 0 VILLACOUBLAY FRANCE

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)09 9 7.

5 8I

STE FIDUCONFIANCE

AGRO SAISS FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

AGRO SAISS FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  طريق 

آأس املاء، مقابل هولسيم فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6  35

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAISS FOOD
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مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمليات) واستغالل  تسيي2  في 

الزآاعية تاجر أو وسيط في االستي2اد)

والتصدير.

5))طريق) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- فاس) هولسيم  مقابل  املاء،) آأس 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد لحلوالحسن):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد لحلوالحسين):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) لحلوالحسن  السيد 

طريق) النزهة  تجزئة  زليدة  مدآسة 

فاس) (30000 ( ( الشقف فاس) عين 

املغرب).

عنوافه(ا)) لحلوالحسين  السيد 

طريق) النزهة  تجزئة  زليدة  مدآسة 

فاس) (30000 فاس) الشقف  عين 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) لحلوالحسن  السيد 

طريق) النزهة  تجزئة  زليدة  مدآسة 

فاس) (30000 فاس) الشقف  عين 

املغرب)

عنوافه(ا)) لحلوالحسين  السيد 

طريق) النزهة  تجزئة  زليدة  مدآسة 

فاس) (30000 فاس) الشقف  عين 

املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((3 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/6)8).

5 9I

FIDUSCAL

 - SPECICHEM SARL AU

سبيسيشيم ش م م ش و
إعالن متعدد القراآات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 - SPECICHEM SARL AU

سبيسيشيم ش م م ش و »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

املسي2ة الحسنية بقعة 96 زفقة 

  آقم 5) أولفا  الداآ البيضاء - 

0))0)  الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.159 07

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)09)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

نشاط) توسي   (1 آقم) قراآ 

مايلي:) على  ينص  الذي  الشركة:)

توسي  غرض) الوحيد  الشريك  قرآ 

التالية:) األنشطة  ليشمل  الشركة 

املواد) وتصدير  واستي2اد  تجاآة  (•

الكيماوية للمواد الخام ملستحضرات)

واملخت25ات) واملنظفات  التجميل 

الصيدالفية ومشتقاتها أو ما شابهها)

ومنتجات) التجميل  مستحضرات  (،

واملبيدات) الشخصية  النظافة 

والزيوت) واملطهرات  الحيوية 

أو) ومشتقاتها  والنباتية  املعدفية 

وامللوفات) النكهات  (، ذلك) شابه  ما 

والزيوت) واالصطناعية  الطبيعية 

األساسية واألجهزة الطبية واملطهرات)

واألدوية) الغذائية  للصناعات  (،

واملواد) الصناعية  واللوازم  (، وغي2ها)

االستهالكية وابالت الصناعية.

آأسمال) رفض  (( آقم) قراآ 
مايلي:) على  ينص  الذي  الشركة:)
قرآت السيدة الرامي فادية)،)الشريك)
تخفيض) (، الشركة) ومدير  الوحيد 
(، (500.000.00 بمبلغ) املال  آأس 
وذلك بامتصاص العجز.)سيتم إجراء)
هذا التخفيض في حدود آأس املال)،)

والذي يبلغ)500.000,00)دآهم.
آف  آأسمال الشركة:) (3 قراآ آقم)
الذي ينص على مايلي:)قرآت السيدة)
الرامي فادية)،)الشريك الوحيد ومدير)
الشركة) مال  آأس  زيادة  (، الشركة)
(، دآهم) (1.000.000,00 بمبلغ)
سهم جديد بقيمة) (10.000 بإصداآ)

100)دآهم لكل منها.
قراآ آقم) )التقسيم الجديد لرأس)
قرآ) مايلي:) على  ينص  الذي  (: املال)
تخصيص) االستثنائي  العام  الجم  

جمي  األسهم للسيدة الرامي فادية).
قراآ آقم)5)تجديد تفويض اإلداآة:)
الجم ) قرآ  مايلي:) على  ينص  الذي 
تفويض) تجديد  االستثنائي  العام 
الرامي) السيدة  (، للمديرين) اإلداآة 
إلى أجل) (، فادية والسيد آفيق رالد)

غي2 مسمى.
اإلداآة:) صالحيات  (6 آقم) قراآ 
تتمت  اإلداآة) الذي ينص على مايلي:)
بجمي  صالحيات اإلداآة والتصرف)،)
دون قيود أو تحفظ)،)للتصرف باسم)
الشركة وفيابة عنها في مواجهة األغياآ)
مراعاة) م   (، الظروف) جمي   في  (،
الصالحيات التي ينص عليها القافون)

و يخصصها للجم  العام العادي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

غرض الشركة
بند آقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
بند آقم)9:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751781.

551I

جيسطراكو

LE PETIT POUSSIN SARL
إعالن متعدد القراآات

جيسطراكو

حي العماآية، حدائق القدس 

 ،GH8 كاليفوآفيا 511، عماآة

الطابق 3، آقم  ) شاآع القدس، 

عين الشق، 80 0)، الداآ البيضاء 

املغرب

LE PETIT POUSSIN SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 1، 

زفقة إبينال، املعاآيف، - - الداآ 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.3 655

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) ))يوفيو)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)تفويت) 78)حصة من السيد)

آقم) وطنية  بطاقة  متقي،) فوزي 

حصة من طرف) و168) (،B ( 5(5

السيد بيا محمد،)بطاقة وطنية آقم)

)BE01718،)و168)حصة من السيد)

آفيعي مصطفى،)الكل لفائدة السيد)

عزيز اإلدآي�شي سيدي عبد العاطي،)

بطاقة وطنية آقم)B(5((0)؛

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

عزيز) السيدة  من  حصة  (336 هبة)

آقم) وطنية  بطاقة  آقية،) اإلدآي�شي 

عدي) السيدة  لفائدة  (BK55977

.B(( 95(مباآكة،)بطاقة وطنية آقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

توزي  جديد لرأسمال الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)019))تحت آقم)7)) ).

55(I
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MERZOU NEGOCE

B.ROUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES

 NR 2 RUE(ABOU(TAMAM

 BUREAU(NR 4 ،14000،

KENITRA MAROC

B.ROUT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 حي 

لبنان مكتب آقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 7(69

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

ذات الشريك الوحيد)B.ROUT))مبلغ)

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)51)حي لبنان مكتب)

املغرب) القنيطرة  (1 000  - آقم)  

فتيجة ل):)إنعدام التمويل.

 51 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 1 000  - آقم)   مكتب  لبنان  حي 

القنيطرة املغرب.)

و عين:

و) زيان  ( ( ابراهيم) السيد(ة))

اوالد) (170 آقم) ل  بلوك  عنوافه(ا))

املغرب) القنيطرة  (1 000 اجيه)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)79839.

553I

F.M CONSULTING

أ.ن.س ترونس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

أ.ن.س ترونس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شاآع 

11 يناير، الطابق األول شقة 179، - 

0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 783 7

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)أ.ن.س) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ترونس.

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2)؛

كراء)وسائل النقل م  السائق)؛

ال25يد و فقل الطرود)؛

كراء)معدات النقل الطرقي)؛

املعدات،) وتصدير  استي2اد 

واالكسيسواآات) املستلزمات 

املتعلقة بأنشطة النقل الطرقي)؛

املتعلقة) الخدمات  تقديم 

بعمليات النقل الطرقي)؛

املعدات) املنتجات،) ولي   شراء)

واالكسيسواآات) املستلزمات 

املتعلقة بأنشطة النقل الطرقي)؛

وعموما جمي  املعامالت التجاآية)

املنقولة) الصناعية،) املالية،) (،

تتعلق بشكل مباشر) التي  والعقاآية 

أو غي2 مباشر بالغرض املذكوآ أعاله)

أو بأي غرض آرر مشابه أو مرتبط)،)

أو يحتمل أن تساهم في تطويره بأي)

شكل من األشكال.

75)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

11)يناير،)الطابق األول شقة)179،)-)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة سمي2ة معكول)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سمي2ة معكول عنوافه(ا))
تجزئة اوفا))0)آقم)673)الطابق االول)

الدآوة برشيد))0)6))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سمي2ة معكول عنوافه(ا))
تجزئة اوفا))0)آقم)673)الطابق االول)

الدآوة برشيد))0)6))برشيد املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)58 )75.

55 I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 DAKHLA LIGHTHOUSE

HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,   
 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc
 DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
العركوب آقم 1-187 - 73000 

الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
7((9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) دجن25) 01)) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL
تسيي2 و) ــ) (: غرض الشركة بإيجاز)
استغالل و ترميم و كراء،)بي  و شراء)
املنازل التقليدية و اإلقامات و القرى)

السياحية.
ترميم) و  كراء) و  بناء) و  شراء) ـــ)
الطاب ) ذات  والبنايات  االآا�شي 

السياحي)
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 73000  -  187-1 آقم) العركوب 

الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد إبراهيم قاموس)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد إبراهيم قاموس عنوافه(ا))
 (01 0 بوآكون) شاآع  (390 آقم)

CASABLANCA)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد إبراهيم قاموس عنوافه(ا))

 (01 0 بوآكون) شاآع  (390 آقم)

CASABLANCA)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( االبتدائية بوادي الدهب)

ف25اير)015))تحت آقم)015)/) 1.

555I

جيسطراكو

 HERITAGE TECHNOLOGIE

MAROC SARL

إعالن متعدد القراآات

جيسطراكو

حي العماآية، حدائق القدس 

 ،GH8 كاليفوآفيا 511، عماآة

الطابق 3، آقم  ) شاآع القدس، 

عين الشق،، 80 0)، الداآ البيضاء 

املغرب

 HERITAGE TECHNOLOGIE

MAROC SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 55، 

تجزئة مسيمي - - الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.13 8(5

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) ))يوفيو)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)3000)حصة من طرف السيد)

آقم) وطنية  بطاقة  متقي،) فوزي 

B ( 5(5،)إلى السيد عزيز اإلدآي�شي)

وطنية) بطاقة  العاطي،) عبد  سيدي 

آقم)B(5((0)؛

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

متقي) فوزي  السيد  استقالة  قبول 

من مهامه كمسي2 للشركة)؛

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد عزيز اإلدآي�شي سيدي)

عبد العاطي كمسي2 للشركة)؛

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

توزي  جديد لرأسمال الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يناير)0)0))تحت آقم)03 6)7.

557I

FIDUSCAL

SHOP PINK SARL AU - شوب 

بينك ش م م ش و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

SHOP PINK SARL AU - شوب 

بينك ش م م ش و شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 3  زفقة 

جابر بن حيان سيدي بليوط الداآ 

البيضاء - 0170) الداآ البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(17757

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)3))يوليوز)0)0))تقرآ حل)

SHOP PINK SARL AU)-)شوب بينك)

ش م م ش و شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
دآهم وعنوان) (10.000,00 آأسمالها)
بن) زفقة جابر  ( 3 اإلجتماعي) مقرها 

(- حيان سيدي بليوط الداآ البيضاء)

الداآ البيضاء)املغرب فتيجة) ((0170

ل1/تقرير املصف:

املصفي) لتقرير  االستماع  بعد 

حول عمليات التصفية،)وافق الجم )

الدي) النهائي  الحساب  على  العام 

بقيمة) سالب  حساب  وجود  أبرز 

8.367,15)دآهم.

)/)تقسيم آصيد التصفية:

وجود) عن  أفرز  التقرير  أن  بما 

حساب فاآغ فإن الجم  قد قرآ عدم)

للحصص) سداد  نسبة  تخصيص 

االجتماعية.

تشطيب) و  التصفية  إنهاء) (/3

الشركة من السجل التجاآي:

الكلي) اإلنهاء) العام  الجم   قرآ 

طرف) إرالء) أعطى  و  للتصفية 

اسم) تشطيب  قرآ  كما  للمصفي 

الشركة من السجل التجاآي.

و عين:

السيد(ة))ساآة)))بكري و عنوافه(ا))

 001 د) ش  د  عماآة  فولوآ  اقامة 

بن) ( عبدهللا) شاآع  السفلي  الطابق 

البيضاء) الداآ  ((05(0 الشريف)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)3))يوليوز)0)0))وفي)3 )زفقة)

الداآ) جابر بن حيان سيدي بليوط 

البيضاء) الداآ  ((0170 (- البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 17)75.

558I

جيسطراكو

ECOLO PLAST 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

جيسطراكو

حي العماآية، حدائق القدس 

 ،GH8 كاليفوآفيا 511، عماآة

الطابق 3، آقم  ) شاآع القدس، 

عين الشق،، 80 0)، الداآ البيضاء 

املغرب

ECOLO(PLAST 1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1، 

زفقة إيبينال، املعاآيف - 0330) 

الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(3755

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((019 يوفيو) (19 في) املؤآخ 

املصادقة على):

متقي) فوزي  (ة)) السيد) تفويت 

300)حصة اجتماعية من أصل)300 

حصة لفائدة))السيد)(ة))سيدي عبد)

 19 بتاآيخ) اإلدآي�شي  عزيز  العاطي 

يوفيو)019).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)019))تحت آقم)711887.

560I

جيسطراكو

ECHOLOPLAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

جيسطراكو

حي العماآية، حدائق القدس 

 ،GH8 كاليفوآفيا 511، عماآة

الطابق 3، آقم  ) شاآع القدس، 

عين الشق، 80 0)، الداآ البيضاء 

املغرب

ECHOLOPLAST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 5، 

زفقة املحطة، سيدي معروف - 

0)05) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.111033

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((019 يوفيو) في) )) املؤآخ 

املصادقة على):



16201 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

متقي) فوزي  (ة)) السيد) تفويت 

900)حصة اجتماعية من أصل)900 

حصة لفائدة))السيد)(ة))سيدي عبد)

بتاآيخ) )  اإلدآي�شي  عزيز  العاطي 

يوفيو)019).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)019))تحت آقم)711886.

56(I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

KERAMOS ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

KERAMOS ART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

الكريم الخطابي عماآة  بن مو�شى 

الجواش ط ) فاس 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 303

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KERAMOS ART

غرض الشركة بإيجاز):)-1استي2اد)

وتصدير-تجاآة

أماكن) في  األعمال  -)معرض 

مختلفة

-3تاجر في جمي  املواد واملنتجات.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

مو�شى) بن  ( عماآة) الخطابي  الكريم 

فاس) (30000 فاس) (( ط) الجواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قري�شي) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 5( السيد فؤاد قري�شي عنوافه(ا))

ال25كة) اقامة  بدآ شاكر سياب  زفقة 

شقة)3)طابق)))حي القدس م ج فاس)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 5( السيد فؤاد قري�شي عنوافه(ا))

ال25كة) اقامة  بدآ شاكر سياب  زفقة 

شقة)3)طابق)))حي القدس م ج فاس)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)697).

563I

BURCICA

BOTTLE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BURCICA

)3  زفقة مصطفى املعاني املكتب 

 1 الطابق 5 الداآ البيضاء ، 

0610)، الداآ البيضاء املغرب

BOTTLE SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )6، زفقة 

كرات�شي، الطابق السفلي  - 0370) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76(89

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOTTLE SHOP

غرض الشركة بإيجاز):))

البقالة) املنتجات  كل  في  التجاآة 

الراقية،)النبيذ واملشرولات الروحية.

شراء)ولي  الدآاجات وجمي  آالت)

الدآفلة وقط  الغياآ وامللحقات ذات)

الصلة؛

االستي2اد) أنشطة  جمي  

والتصدير؛

املنتجات) جمي   تسويق 

املواد) الشائعة،) االستهالكية 

مثل) الغذائية  غي2  أو  الغذائية 

املنظفات ومنتجات النظافة واملواد)

الصيدالفية وغي2ها من امللحقات)...؛

أو) الثابت  البي   أو  الشراء)

التصدير،) أو  االستي2اد  بالعمولة،)

الخام) املواد  جمي   شحن  التمثيل،)

وعلى) املصنعة  واألشياء) واملنتجات 

وجه الخصوص جمي  املواد واألجهزة)

جمي ) في  املستخدمة  واألدوات 

مجاالت النشاط االقتصادي؛

املشاآكة بطريقة مباشرة أو غي2)

مباشرة،)في جمي  العمليات التجاآية)

بهدف) صلة  لها  التي  الصناعية  أو 

تأسيس) رالل  من  وذلك  الشركة،)

شركات جديدة برأسمال،)بمساهمة،)
حقوق) أو  أسهم  بشراء) باشت2اك،)

باتحاد) بتحالف،) بدمج،) اجتماعية،)

في املشاآكة أو بشكل أرر؛

وبشكل عام،)كل املعامالت املالية،)

املدفية،) الصناعية،) التجاآية،)

املرتبطة) العقاآية  غي2  أو  العقاآية 

بهدف) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

الشركة بطريقة مماثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االجتماعي):))6،)زفقة)

 (0370 (- ( الطابق السفلي) كرات�شي،)

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (6.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 130 (: احيون) ليوآون  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

السيدة فطالي اوحافة):)130)بقيمة)

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اوحافة  فطالي  السيدة 

 (005( 7)شاآع الكوآفيش اففا) آقم)

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

ليوآون احيون عنوافه(ا)) السيد 

 (005( 7)شاآع الكوآفيش اففا) آقم)

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3 7505.

565I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 BIJOUTERIE AL

MAMOUNIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16202

 BIJOUTERIE AL MAMOUNIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

الكريم الخطابي ع ماآة بن مو�شى 

الجوش الطابق ) فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 3(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIJOUTERIE AL MAMOUNIA

-1)صائغ) (: غرض الشركة بإيجاز)

وإصالحها) وتصنيعها  املجوهرات 

أو) فضة  أو  (ذهب  معادن) سواء)

(كريمة) أو مكوفة من أحجاآ) بالتين))

أو فاررة)

-)مجوهرات بالجملة

-3يقوم بإنشاء)وتحويل واستعادة)

أو) كبح  وسالسل  والقالئد  الخواتم 

حتى دبابيس.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

مو�شى) بن  ماآة  ع  الخطابي  الكريم 

الجوش الطابق)))فاس)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الحجوجي) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الحجوجي  عمر  السيد 

بلقصي2ي) (8 آقم) الدهب  واد  حي 

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الحجوجي  عمر  السيد 

بلقصي2ي) (8 آقم) الدهب  واد  حي 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)719).

566I

F.M CONSULTING

جيت كورسيي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

جيت كوآسيي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شاآع 

11 يناير، الطابق األول شقة 179 - 

0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 783 9

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

جيت) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كوآسيي.

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ردمات التوصيالت)؛

عن) فيابة  اإلداآية  باملهام  القيام 

الشركات واألفراد)؛

تتعلق))) بي   أو  شراء) عملية  أي 

بالغرض أعاله)؛

وعموما جمي  املعامالت التجاآية،)

املالية،)الصناعية،)املنقولة والعقاآية)

التي تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

بالغرض املذكوآ أعاله أو بأي غرض)

يحتمل) أو  (، مرتبط) أو  مشابه  آرر 

أن تساهم في تطويره بأي شكل من)

األشكال.

75)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  179 الطابق األول شقة) يناير،) (11

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد أقديم):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) أقديم  محمد  السيد 

 8 عماآة) م س) 3) (( تجزئة الشرف)

شقة) 1)االلفة))0)0))الداآالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) أقديم  محمد  السيد 

 8 عماآة) م س) 3) (( تجزئة الشرف)

شقة) 1)االلفة))0)0))الداآالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)59 )75.

567I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

LE GRIZZLY COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

LE GRIZZLY COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) شاآع 

طريق سياتل  صفرو فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 3 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRIZZLY COFFEE

غرض الشركة بإيجاز):)-1)تشغيل)
وصالون) حلويات  ومحل  مقهى 

آيس كريم وصالون ومقهى ومطعم)

ولي  املنتجات املذكوآة أعاله) وشراء)

والتموين واالستقبال.

والتشغيل) والتمويل  -)امللكية 

كوكيل) أو  (، املباشر) غي2  أو  املباشر 

لجمي  املطاعم على ارتالف أفواعها)

وفئاتها وبشكل أعم لجمي  املؤسسات)

التي تتعلق بتجاآة املطاعم والسياحة)

والت2فيه والخدمات.
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واملالية) االقتصادية  -3الدآاسة 

جمي ) وعامة  للمشاآي   والفنية 

وتنظيم) بتحقيق  املتعلقة  الخدمات 

وتشغيل موضوع الشركة أو أي كائن)

مماثل.

شاآع) (( (: عنوان املقر االجتماعي)

 30000 صفرو فاس) ( طريق سياتل)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ياسين اليعقوبي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين اليعقوبي عنوافه(ا))
آقم)13)زفقة الكرز شاآع ابن الخطيب)

م ج فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ياسين اليعقوبي عنوافه(ا))
آقم)13)زفقة الكرز شاآع ابن الخطيب)

م ج فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)739).

568I

Virtual(space(international

AEROANFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual(space(international

 BD(zerktouni 6 ème(etage ،  6

20100، Casablanca(Maroc

AEROANFA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 الداآ البيضاء 0100) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76755

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AEROANFA

شركه) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متخصصه في العقاآ.

6 )شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الزآقطوني الطابق السادس مكاتب)

15و)16)الداآ البيضاء)0100))الداآ)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السا�شي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السا�شي عنوافه(ا)) يونس  السيد 

 (0050 ( اففا) كاليبتو  ليي2 فيال  زفقه 

الداآ اابيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السا�شي عنوافه(ا)) يونس  السيد 

 (0050 ( اففا) كاليبتو  ليي2 فيال  زفقه 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

569I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

MONA MAC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

MONA MAC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 9  

املنطقة الصناعية سيدي  ابراهيم 

شاآع الياسمين 803 فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 373

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONA MAC

بي ) (1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة آالت املالبس

بي  بالجملة ملحقات لألدوات) ((-

ابلية

القط ) أدوات  بالجملة  بي   ( (3-

والتدآيب.

  9 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابراهيم) ( الصناعية سيدي) املنطقة 

 30000 فاس) (803 الياسمين) شاآع 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 (50 ( (: البقالي) امحمد  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: الزهري) عثمان  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد محمد فاف )
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) البقالي  امحمد  السيد 
الن2جس د) (1 زفقة معموآة) الرقم)0)

فاس)30000)فاس املغرب.
عنوافه(ا)) الزهري  عثمان  السيد 
15)تجزئة طريق ايموزاآ فاس)30000 

فاس املغرب.
السيد محمد فاف  عنوافه(ا))دواآ)
فاس) (30000 فاس) ملطة  امساهل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) البقالي  امحمد  السيد 
الن2جس د) (1 زفقة معموآة) الرقم)0)

فاس)30000)فاس املغرب
عنوافه(ا)) الزهري  عثمان  السيد 
15)تجزئة طريق ايموزاآ فاس)30000 

فاس املغرب
السيد محمد فاف  عنوافه(ا))دواآ)
فاس) (30000 فاس) ملطة  امساهل 

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((0 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)767).

570I

aice(compta

LINA ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
LINA ASSISTANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 
التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

م25وكة زفقة 8) آقم 57 - 0670) 

الداآ البيضاء املغرب .

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 67(35

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 15)شتن25) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

LINA ASSISTANCE))مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000
آقم) ((8 اإلجتماعي حي م25وكة زفقة)

املغرب)) البيضاء) الداآ  ((0670  -  57

فتيجة ل):)حل مسبق للشركة).

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (0670  -  57 آقم) ((8 م25وكة زفقة)

الداآ البيضاء)املغرب).)

و عين:
اوشاح) ( ( آشيد) السيد(ة))

 35  105 السويد) عنوافه(ا)) و 

(ة)) كمصفي) السويد  سافدسفال 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)حل مسبق للشركة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8670 7.

571I

املحمدية لإلستشاآة و الخ25ة

نورث افريكا تولز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

املحمدية لإلستشاآة و الخ25ة

شاآع املقاومة آقم 1 حي الوحدة  

الطابق ) مكتب آقم 3 ، 8800)، 

املحمدية املغرب

فوآث افريكا تولز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 135 
عماآة »F« الطابق االول بالزا باآك - 

8800)  املحمدية  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1370

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)09)شتن25)0)0))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) (»F« عماآة) (135 »آقم) من)
املحمدية)) ( ((8800 (- االول بالزا باآك)
املغرب«)إلى)»النسيم)))G-H-(-7)شقة)
آقم)7  - 8800)))املحمدية)))املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8)15.

573I

MERZOU NEGOCE

DHG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 NR 2 RUE(ABOU(TAMAM
 BUREAU(NR 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
DHG TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 
شاآع موالي عبد العزيز آقم   

إقامة موالي عبد العزيز - 000 1 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
56983

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DHG (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

-مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فقل البضائ  الوطني و الدولي

-مقاولة فقل االشخاص

-است2اد و التصدير.

59)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

موالي عبد العزيز آقم) )إقامة موالي)

القنيطرة) (1 000 (- العزيز) عبد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: السيد الحدو�شي يونس)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحدو�شي يونس عنوافه(ا))

اسبافيا)11)قادس اسبافيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحدو�شي يونس عنوافه(ا))

اسبافيا)11)قادس اسبافيا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)79906.

57 I

املحمدية لإلستشاآة و الخ25ة

شركة رقيق ترانس اتالنتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحمدية لإلستشاآة و الخ25ة

شاآع املقاومة آقم 1 حي الوحدة  

الطابق ) مكتب آقم 3 ، 8800)، 

املحمدية املغرب

شركة آقيق ترانس اتالفتيك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
املختاآ السو�شي الطابق االول 

السعادة آقم 151 العاليا - 8800)  

املحمدية  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6385

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

آقيق ترانس اتالفتيك.

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستوآد لقط  غياآ السياآات.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االول) الطابق  السو�شي  املختاآ 

  (8800 (- العاليا) (151 السعادة آقم)

املحمدية))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1 ( (: احمد) آقيق  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

699)حصة) ( (: السيد آقيق محمد)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: الزهراء) فاطمة  آقيق  السيدة 

300)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) احمد  آقيق  السيد 

   0 تجزئة الكولين شاآع كابول آقم)

8800))املحمدية املغرب.

السيد آقيق محمد عنوافه(ا)))فيا)

ماكناكافالو مافطوفا)) (6( فوكليا آقم)

6100 )مافطوفا ايطاليا.

الزهراء) فاطمة  آقيق  السيدة 

عنوافه(ا))تجزئة الكولين شاآع كابول)

آقم)0   8800))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه(ا)) احمد  آقيق  السيد 

   0 تجزئة الكولين شاآع كابول آقم)

8800))املحمدية املغرب

السيد آقيق محمد عنوافه(ا)))فيا)

ماكناكافالو مافطوفا)) (6( فوكليا آقم)

6100 )مافطوفا ايطاليا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9)15.

575I

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(  

 CONNECT ONCE

CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(

 RUE(TABARIA, APPT 19,  

 HASSAN(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

 CONNECT ONCE

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مر�شى سلطان اطاج 1 شقة آقم 

3 ، الداآ البيضاء - 0130) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 768 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 CONNECT ONCE (: تسميتها)

.CONSULTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشاآات االست2اتيجية العامة.

6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

مر�شى سلطان اطاج)1)شقة آقم)3)،)

الداآ البيضاء)-)0130))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد العاي�شي مروان)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العاي�شي مروان عنوافه(ا))
آيزيدانس) زهر  العالء) أبو  شاآع  (91

مامون إتج) 0)شقة)11)كو ديه أوليتو)

0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ماجد  العاي�شي  السيد 

قطاع)9)مبنى مهاج آياض)3)شقة)10 

الرلاط)10000)الرلاط املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

576I

RIVE DROITE CONSULTING

Rive Droite Consulting
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

RIVE DROITE CONSULTING
زفقة األفدلس آقم 6)، الحي 

اإلداآي، عماآة أفطوليا، الطابق 5، 
آقم 16 ، 90000، طنجة املغرب

Rive(Droite(Consulting شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع األمي2 

 NREA ولي العهد آقم 183مركز

املكتب 3 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.80557

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)6))يناير)018))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شاآع األمي2 ولي العهد آقم)183مركز)

طنجة) (90000  -  3 املكتب) (NREA
(،(6 إلى)»زفقة األفدلس آقم) املغرب«)

الحي اإلداآي،)عماآة أفطوليا،)الطابق)
5،)آقم)16 - 90000)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ف25اير) (15 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

018))تحت آقم))103.

578I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

T T EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شاآع املتنبي الطابق ) ، 

3000)، بني مالل املغرب

T T EXPRESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5)1 شاآع 

املتنبي الطابق الثاني  بني مالل - 

3000) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

106(5

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPRESS

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة للبناء.

 1(5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع املتنبي الطابق الثاني))بني مالل)

- 3000))بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد امين علوان):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد امين علوان عنوافه(ا))
بني) ((3000  1 ))آقم) الصناعي زفقة)

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي) السيد امين علوان عنوافه(ا))
بني) ((3000  1 ))آقم) الصناعي زفقة)

مالل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)) 7.

579I

L EXPERT DE GESTION

OLIO NOVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OLIO NOVO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 318 

معطى هللا اسكجوآ الطابق الثاني 

مكتب آقم 3 مراكش - 0000  

مراكش  املغرب .
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قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.81805

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 5))شتن25) املؤآخ في)

OLIO NOVO))شركة ذات املسؤولية)

 10.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

الطابق) اسكجوآ  هللا  معطى  (318

الثاني مكتب آقم)3)مراكش)-)0000  

مراكش))املغرب))فتيجة الزمة في2وس)

كوآوفا.

و عين:

و) (FILIPPO  BONI السيد(ة))

 VIA DI VEZZANO 1 7 عنوافه(ا))

VICCHIO FI  50039)ايطاليا ايطاليا)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)5))شتن25)0)0))وفي آقم)318 

الثاني) الطابق  اسكجوآ  هللا  معطى 

  0000 (- مراكش) (3 آقم) مكتب 

مراكش))املغرب).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117076.

580I

COMPTAFFAIRES

 PHARMACIE JNANE

EDDALIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 PHARMACIE JNANE EDDALIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جنان 

الدالية اقامة حمزة الطابق السفلي 

آقم )0 - 13100 بوزفيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6  7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE JNANE EDDALIA

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

جنان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدالية اقامة حمزة الطابق السفلي)

آقم))0 - 13100)بوزفيقة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: امال) واهيبي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) امال  واهيبي  السيدة 

آقم) لساسفة تجزئة الخزامى و/ 0)

3  0000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) امال  واهيبي  السيدة 

آقم) لساسفة تجزئة الخزامى و/ 0)

3  0000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( سليمان) ب5ن  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)373.

581I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

BM FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شاآع املتنبي الطابق ) ، 

3000)، بني مالل املغرب

BM FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

املسي2ة ) آقم 1375 بني مالل - 

3000) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

106(3

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FISH

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أسماك بالجملة).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- مالل) بني  (1375 آقم) (( املسي2ة)

3000))بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لوآيكة) سمي2  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سمي2 لوآيكة عنوافه(ا))حي)

املسي2ة)))بلوك)3)الرقم)97)بني مالل)

3000))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سمي2 لوآيكة عنوافه(ا))حي)

املسي2ة)))بلوك)3)الرقم)97)بني مالل)

3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)3)7.

58(I

EURO ACCOUNTING HOUSE

JOUBITI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

JOUBITI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 9 

الطابق األآ�شي تجزئة أسماء )  - 

000 ) الجديدة اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

17189

 (5 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JOUBITI TRANS
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كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي) و  الدارلي  النقل  عمليات 

البضائ ) تسليم  و  فقل  (- للبضائ )

بي  و شراء)و فقل و توزي  السل  و) (-

البضائ .

 9 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   ( أسماء) تجزئة  األآ�شي  الطابق 

000 ))الجديدة اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد جبيتي صالح الدين):))650 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد حرمود عبد الواحد):))350 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) صالح  جبيتي  السيد 

آقم)    (( أسماء) تجزئة  عنوافه(ا))

000 ))الجديدة اململكة املغرلية.

الواحد) عبد  حرمود  السيد 

ص) بوآيد  شاآع  (51 عنوافه(ا))

اململكة) البيضاء) الداآ  ((0(90 ( س)

املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين) صالح  جبيتي  السيد 

آقم)    (( أسماء) تجزئة  عنوافه(ا))

000 ))الجديدة اململكة املغرلية

الواحد) عبد  حرمود  السيد 

ص) بوآيد  شاآع  (51 عنوافه(ا))

اململكة) البيضاء) الداآ  ((0(90 ( س)

املغرلية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5581).

583I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ريف غولد بيزنس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة آيف غولد بيزنس  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اوالد بوطيب سيكتوآ ب آقم 11 

الناضوآ - 000)6 الناضوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

0000

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

آيف غولد بيزنس).

-ايست2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

املواد الغذائية واملشرولات

-ايست2اد مواد التنضيف

-ايست2اد االلبسة و االثواب.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)

بوطيب سيكتوآ ب آقم 11)الناضوآ)

- 000)6)الناضوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد آشيد ملوي):))1.000)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد آشيد ملوي عنوافه(ا))
آقم 11  ب  سيكتوآ  بوطيب  اوالد 

الناضوآ)000)6)الناظوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) السيد آشيد ملوي عنوافه(ا))
آقم 11  ب  سيكتوآ  بوطيب  اوالد 

الناضوآ)000)6)الناظوآ املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))5 3.
58 I

STE FIDUCAT

 CAFE LE DIAMANT
BLEUKECH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

 CAFE LE DIAMANT BLEUKECH
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملحاميد 
5 محل آقم ) و 3 عماآة آقم 0   - 

0000  مراكش املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.67969

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 يوليوز) ((9 في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 CAFE LE الوحيد) الشريك  ذات 
 DIAMANT BLEUKECH SARL
دآهم) (100.000 مبلغ آأسمالها) ( (AU

ملحاميد) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 -    0 3)عماآة آقم) و) (( 5)محل آقم)
(: ل) فتيجة  املغرب  مراكش  ( 0000

التوقف عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب ملحاميد)
 -    0 3)عماآة آقم) و) (( 5)محل آقم)

0000 )مراكش املغرب.)
و عين:

و) مل25ع  ( العزيز) عبد  السيد(ة))
آقم) الزآقطوني  تجزئة  عنوافه(ا))
135)ملحاميد))0000 )مراكش املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
شتن25) (01 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)115083.
585I

STE FIDUCAT

PUERTA AGDAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

PUERTA AGDAL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )5 
شاآع موالي آشيد شقة آقم ب5 

جليز  - 0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.96511

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)10)يوليوز)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة) آشيد  موالي  شاآع  (5( »آقم)
مراكش) ( 0000 (- ( جليز) ب5) آقم 
شاآع) أ)6) آقم  »متجر  إلى) املغرب«)



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16208

محمد السادس غولف سيتي ك)أ))-)

0000 )مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (01 بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)115081.

586I

AIT HOUSSA &TEFFAL ARCHITECTS

 AIT HOUSSA & TEFFAL
ARCHITECTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 AIT(HOUSSA &TEFFAL

ARCHITECTS

 app(n°02, res(Ismael, rue(de

 Safi, Mohammedia ، 28800،

Mohammedia(Maroc

 AIT(HOUSSA & TEFFAL

ARCHITECTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 app وعنوان مقرها اإلجتماعي

 n°02, résidence(Ismael, rue(de

 Safi, Mohammedia - 28800

Mohammedia(Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6 35

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AIT HOUSSA & TEFFAL  :

.ARCHITECTS

 Travaux(: غرض الشركة بإيجاز)

.d’architecture

 app (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 n°02,( résidence( Ismael,( rue( de

 Safi,( Mohammedia( -( 28800

.Mohammedia(Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Ait(Houssa(Oumaima(السيدة

 Hay( Lalla( Meryem عنوافه(ا))

 Bloc(A(nr(80(Benslimane(13000

.Benslimane(Maroc

عنوافه(ا)) (Teffal( Laila السيدة)

 Av(Abderahim(Bouabid,(res(20A,

 app( 03,( Sala( Al( Jadida( 11100

.Salé Maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 Ait(Houssa(Oumaima(السيدة

 Hay( Lalla( Meryem عنوافه(ا))

 Bloc(A(nr(80(Benslimane(13000

Benslimane(Maroc

عنوافه(ا)) (Teffal( Laila السيدة)

 Av(Abderahim(Bouabid,(res(20A,

 app( 03,( Sala( Al( Jadida( 11100

Salé Maroc

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)13 1.

587I

EURO ACCOUNTING HOUSE

KIM TRAVAUX
إعالن متعدد القراآات

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

KIM TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: دواآ 

املنادلة مركز موالي عبد هللا  - - 

الجديدة اململكة املغرلية.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.11159

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)01)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت) على  العام  الجم   موافقة 

من) للشركة  حصة  (1000 اجمالي)

طرف السيد عزيز وآيد لفائدة السيد)
فاظيفي البعزاوي

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

وآيد) عزيز  السيد  املسي2  استقالة 

البعزاوي،) فاظيفي  السيد  وتعيين 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
كمسي2 وحيد يتمت ) (Q166 78 آقم)

بجمي  الصالحيات املذكوآة في املواد)

من القافون األسا�شي) (17 إلى) من) 1)

للشركة و ذلك ملدة غي2 محدودة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) للقافون  املقابل  التعديل 
القافون) من  (1( و) (7 (،6 افصول) ()

األسا�شي)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مبلغ) للشركة  يصرف  املساهمات:)

فقدي قدآه مائة ألف دآهم موزعة)

فاظيفي) السيد  التالي:) النحو  على 

البعزاوي:)100،000)دآهم

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تم تحديد آأس املال في مبلغ)100000 

1000)حصة بقيمة) دآهم مقسم الى)

إلى) (1 دآهم للحصة مرقمة من) (100

في يد الشريك الوحيد السيد) (1000
فاظيفي البعزاوي

على) ينص  الذي  (:1( آقم) بند 
يعت25 السيد فاظيفي البعزاوي) مايلي:)
املسي2 الوحيد للشركة و ذلك ملدة غي2)

محدودة و يمت  بجمي  الصالحيات)

املذكوآة في القافون األسا�شي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5568).

588I

BOULANGERIE BEN’S

BOULANGERIE BEN›S (BBS(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULANGERIE BEN›S

 N°49 QUARTIER(INDUSTRIEL

 SIDI(GHANEM ، 40110،

MARRAKECH Maroc

 BOULANGERIE(BEN›S (BBS(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 N°49 C, وعنوان مقرها اإلجتماعي

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM, MARRAKECH  -

40110 MARRAKECH(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 1033(3

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 ف25اير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULANGERIE BEN’S (BBS(

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 PATISSIER VENDANT EN

 DETAIL, BOULANGER

 ((EXPLOITANT(, BISCUITS OU

 (GATEAUX SECS

. ( FABRICANT DE(

 N° 9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 C, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM, MARRAKECH  -

. 0110 MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 BENSAOUD السيد)

 MOHAMED TAOUFIQ :  100

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 BENSAOUD السيد)

  MOHAMED TAOUFIQ : 100

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 BENSAOUD السيد)

عنوافه(ا)) (MOHAMED TAOUFIQ

 N°  9 QUARTIER INDUSTRIEL

 SIDI GHANEM  0110

.MARRAKECH Maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 BENSAOUD السيد)

عنوافه(ا)) (MOHAMED TAOUFIQ

 N° 9 QUARTIER INDUSTRIEL

 SIDI GHANEM  0110

MARRAKECH MAROC

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

آقم) تحت  ((0(0 يناير) ((1

 M01_20_2018351112836

./(0(0/ D. A. C. E

589I

STE FIDUCAT

MARO CREW PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

MARO CREW PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

م25وكة آقم 3)  - 0000  مراكش 

املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.90633

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 يوليوز) (08 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 10.000« أي من) دآهم«) (970.000«

عن) دآهم«) (980.000« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

13)غشت) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)856 11.

591I

PETROLASER

LAVAFLEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAVAFLEX

آقم 3) تجزئة اوالد هرس حي موالي 

آشيد 1 الداآ البيضاء ، 0660)، 

الداآ البيضاء املغرب

LAVAFLEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3) 

تجزئة اوالد هرس حي موالي آشيد 

1 الداآ البيضاء - 0660) الداآ 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.( 5573

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)06)غشت)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»آقم)3))تجزئة اوالد هرس حي موالي)

آشيد)1)الداآ البيضاء)-)0660))الداآ)

 157 »تجزئة) إلى) املغرب«) البيضاء)

الداآ) مديوفة  الصناعية  املنطقة 

البيضاء)) الداآ  ((9 90 (- البيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)18 751.

59(I

STE FIDUCAT

SHARP INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

SHARP INFO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

االزدهاآ 1 عماآة 8 الطابق الثاني 
شقة آقم  1  - 0000  مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.770 3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تقرآ حل) 03)شتن25) املؤآخ في)
SHARP INFO)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
 1 االزدهاآ) حي  اإلجتماعي  مقرها 
آقم) شقة  الثاني  الطابق  (8 عماآة)
- 0000 )مراكش املغرب فتيجة)   1 

اللتوقف عن النشاط.
و عين):

و) إيزيكي  ( ( ( اسماعيل) السيد(ة))
 67 عنوافه(ا))السكن االجتماعي آقم)
املغرب) مراكش  ( 0000 عراق) زفقة 

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  ((0(0 شتن25) (03 بتاآيخ)
الثاني) الطابق  (8 عماآة) (1 االزدهاآ)
مراكش) ( 0000  - آقم) 1   شقة 

املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

3))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم))11659.

593I

SOCIETE NEW EL JADIDA

 SOCIETE NEW EL JADIDA

TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE NEW EL JADIDA

 SIDI BERNOUSSI HAY AL

 AZHAR(IMM 14 APT 173 ،

20300، casablanca(maroc

 SOCIETE NEW EL JADIDA

TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 HAY(AL(AZHAR(IMM 14

 N° 173 TRANSCHE 01

 SIDI(BERNOUSSI  - 20300

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(76363

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):

عبدالرحيم) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية) (500 جمال الدين)

لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 

السيد)(ة)))))أحمد))أمساو))بتاآيخ))1 

أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)991)75.

59 I
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GLOBAPACK

GLOBAPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAPACK

13 زفقة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 آقم 8 املعاآيف. الداآ 

البيضاء، 0330)، الداآ البيضاء 

املغرب

GLOBAPACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زفقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 آقم 8 املعاآيف الداآ البيضاء 

الداآ البيضاء 0330) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 785 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAPACK

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجاآي واالست2اد
زفقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
البيضاء) الداآ  املعاآيف  (8 آقم) (1

0330))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبد العزيز تاغتي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: اكشتى) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد العزيز تاغتي عنوافه(ا))
6 )ق ج الداآ) 6)آقم) زفقة) (1 جميلة)

البيضاء) الداآ  ((0 30 البيضاء)

املغرب.

السيد ابراهيم اكشتى عنوافه(ا)))

اكادير) الهدى  (517 آقم) ك  بلوك 

80070))اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد العزيز تاغتي عنوافه(ا))
6 )ق ج الداآ) 6)آقم) زفقة) (1 جميلة)

البيضاء) الداآ  ((0 30 البيضاء)

املغرب

السيد ابراهيم اكشتى عنوافه(ا)))

اكادير) الهدى  (517 آقم) ك  بلوك 

80070))اكادير املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753)75.

595I

omnium(management

 AUTO CLINIC MECANIQUE

 ET PEINTURE DE

PREVISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

 AUTO CLINIC MECANIQUE

 ET PEINTURE DE PREVISION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

آقم 0  الحي الصناعي عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 575

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AUTO CLINIC MECANIQUE ET

.PEINTURE DE PREVISION

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات

بي  السياآات املستعملة

االستي2اد و التصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحي الصناعي عين الشقف) ( 0 آقم)

فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) هرليل  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هرليل محمد عنوافه(ا))66 

شاآع األمل حي الوفاء)))طريق صفرو)

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد هرليل محمد عنوافه(ا))66 

شاآع األمل حي الوفاء)))طريق صفرو)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0 9).

597I

SOCIETE ART FORAGE MAROC

ART FORAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE ART FORAGE MAROC

 RUE VEVEY ANG RUE (5

 GASCOGNE(ETG 3 APPT 5 QU

 DES(HOPITAUX(CASABLANCA ،

20220، CASABLANCA(MAROC

ART FORAGE MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) زفقة 

فيفي زاوية كاسكون الطابق 3 شقة 

5 حي املستشفيات الداآالبيضاء - 

0))0) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78 61

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORAGE MAROC

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

الصالح) القنوات الخاصة باملاء) بناء)

و) الضغط  تحت  املدفوع  و  للشرب 

قنوات التطهي2.
زفقة) ((5 (: عنوان املقر االجتماعي)

3)شقة) فيفي زاوية كاسكون الطابق)

(- الداآالبيضاء) املستشفيات  حي  (5

0))0))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: آ�شى) البوزيدي  السيد 

حصة بقيمة)50.000)دآهم للحصة).

 500 ( (: السيدة البوزيدي أميمة)

حصة بقيمة)50.000)دآهم للحصة)
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البوزيدي آ�شى عنوافه(ا))

كاسكون) زاوية  فيفي  زفقة  ((5

املستشفيات) حي  (5 شقة) (3 الطابق)

الداآالبيضاء) ((0((0 الداآالبيضاء)

املغرب.

أميمة) البوزيدي  السيدة 

زاوية) فيفي  زفقة  ((5 عنوافه(ا))

حي) (5 شقة) (3 الطابق) كاسكون 

 (0((0 الداآالبيضاء) املستشفيات 

الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد البوزيدي آ�شى عنوافه(ا))

كاسكون) زاوية  فيفي  زفقة  ((5

املستشفيات) حي  (5 شقة) (3 الطابق)

الداآالبيضاء) ((0((0 الداآالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)635)75.

598I

فيدكس

DEG MAROC SARL
إعالن متعدد القراآات

فيدكس

6، شاآع موالي سليمان الرلاط ، 

10000، الرلاط املغرب

DEG MAROC SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 6 شاآع 

موالي سليمان حسان  - - الرلاط 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1376 3

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)01)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1):)الذي ينص على مايلي:))

من) حصة  (( 0 مجموع) تفويت  تم 

طرف شركة))ECOLYS SA)لصالح كل)

من السيد محمد شكيب العراقي)0 1 

)حسني) ليندة) ( حصة و السيدة دفيا)

علمي)100)حصة)))))

قراآ آقم))):)الذي ينص على مايلي:)

العنوان) من  األجتماعي  املقر  فقل 

 79 املدكوآ أعاله الى العنوان التالي،)

شاآع ابن سيناء)الطابق التاني شقة)
آقم)6)أكدال الرلاط

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النضام االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 آقم) بند 

)طبقا لتفويت هدة الحصص) مايلي:)
من القافون) (7 و) (6 تم تعديل البند)

األسا�شي للشركة بحيت أصبح آأس)

السيد) (، مال الشركة مقسم كالتالي)

900)حصة و) محمد شكيب العراقي)

السيدة دفيا ليندة حسني علمي)100 

حصة

بند آقم) :)الذي ينص على مايلي:))

للشركة هو) ( املقر األجتماعي الجديد)

التاني) الطابق  سينا  ابن  شاآع  (79

شقة آقم)6)أكدال الرلاط

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)78)108.

599I

FT CONSULTING SARL AU

L’ENVOL COACHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FT CONSULTING SARL AU

 Av(Gutemberg(residence

 Raouda(B(n°24 ، 90000، tanger

maroc

L’ENVOL COACHING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : :   شاآع 

املسي2ةالخضراء اقامة السفي2 طابق 
9آقم 56  - 90000 طنجة  املغرب..

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.8 583

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)13)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

L’ENVOL COACHING)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم)

شاآع) ( ( (: اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

اقامة السفي2 طابق) املسي2ةالخضراء)
املغرب.) ( طنجة) (90000  -   56 9آقم)

فتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.

و عين:

الفاطمي) ( هدباء) السيد(ة))
الروداني) زفقة موثق  (19 وعنوافه(ا))

طنجة)) (90000  15 شقة) ( طابق) )

املغرب.)كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

)شاآع) ( وفي) ((0(0 أكتولر) (13 بتاآيخ)

اقامة السفي2 طابق) املسي2ةالخضراء)
9آقم)56  - 90000)طنجة))املغرب..

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم))3531).

601I

BURCICA

 ABB FOR POWER GRIDS
S.A.E

شركة املساهمة
إنشاء)فرع تاب  للشركة

BURCICA

)3  زفقة مصطفى املعاني املكتب 

 1 الطابق 5 الداآ البيضاء ، 

0610)، الداآ البيضاء املغرب

 ABB FOR POWER GRIDS S.A.E

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
التسعين الشمالي العقاآ 08) الدوآ 

الخامس التجم  الخامس  -  3 3) 

القاهرة مصر.

إنشاء فرع تاب  للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 76731

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 ف25اير) ((7 في) املؤآخ 

تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)

 ABB FOR POWER التسمية)

 GRIDS-MOROCCO BRANCH

و الكائن بالعنوان كازا في2شوآ باآك)

1100)شاآع القدس سيدي معروف))

و) املغرب  البيضاء) الداآ  ((05(0  -

املسي2 من طرف السيد(ة))عمر كمال)

الدين محمد جاد).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750861.

60(I

hicham(zoufi

MIXPRINT MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hicham(zoufi

 lot(chateau(n 71 temara ،

12000، TEMARA(MAROC

MIXPRINT MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشباكي آقم )) حي وادي الدهب - 

000)1 تماآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

131199

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIXPRINT MEDIA
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ديكوآ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التواصل) مواق   تصميم  طباعة 

الرقمي)+أعمال واشغال متنوعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- حي وادي الدهب) ((( الشباكي آقم)

000)1)تماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيدة هند صافي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد مراد الكيال)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) صافي  هند  السيدة 

وادي) حي  ((( آقم) الشباكي  تجزئة 

الدهب)000)1)تماآة املغرب.

عنوافه(ا)) الكيال  مراد  السيد 
دواآ بناصر الشمالي تماآة) (63( آقم)

000)1)تماآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) صافي  هند  السيدة 

وادي) حي  ((( آقم) الشباكي  تجزئة 

الدهب)000)1)تماآة املغرب

عنوافه(ا)) الكيال  مراد  السيد 
دواآ بناصر الشمالي تماآة) (63( آقم)

000)1)تماآة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتماآة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)308 .

603I

فيدكس

 TRADING AND
 DEVELOPMENT COMPANY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدكس

6، شاآع موالي سليمان الرلاط ، 

10000، الرلاط املغرب

 TRADING AND

 DEVELOPMENT COMPANY

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 

30 شقة آقم 8 زفقة موالي أحمد 

الوكيلي حسان الرلاط. - 10000 

الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7303

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRADING AND DEVELOPMENT

.COMPANY SARL

بي ،) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء،)استي2اد،)تصدير جمي  اجهزة)

املكتبية سواء) املعدات  و  الكمبيوتر 

كافت جديدة أو مستعملة

تجاآة عامة في بي  و شراء)و تصدير)

لجمي ) تمتيل  و  توزي   و  استي2اد  و 

و) ( املعدات) و  ( البضائ ) و  املنتجات 

املستلزمات على الختالف أفواعها.

الت2كيبات) و  العناية  و  -الصيافة 

املختلفة و اللتي لها عالقة باالهداف)

املدكوآة أعاله..

عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أحمد) زفقة موالي  (8 آقم) شقة  (30

 10000 (- الرلاط.) حسان  الوكيلي 

الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

10.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد عبد العزيز بولخي2)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عادل الفرجي):))600)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيد زكرياء)عاتق)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

بولخي2) العزيز  عبد  السيد 

عنوافه(ا))عماآة)7))شقة آقم))زفقة)

الرلاط) (10000 ( أكدال) اوكيمدن 

املغرب.

عنوافه(ا)) الفرجي  عادل  السيد 

آياض االفدلس عن25ة)3)شقة) 1)حي)

الرياض)10000)الرلاط املغرب.

 19 السيد زكرياء)عاتق عنوافه(ا))

االفريقية شاآع) الوحدة  زفقة  مكرآ 

الحسن)) 10000)طافطان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

بولخي2) العزيز  عبد  السيد 

عنوافه(ا))عماآة)7))شقة آقم))زفقة)

الرلاط) (10000 أكدال) اوكيمدن 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)79)108.

60 I

FIDEXPER

MJBAT-G.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT 1 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

MJBAT-G.C  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة هبة 

566 شقة )   - 000 ) الجــــديــــدة 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10817
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تم تعيين)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

اجبيلو))هشام))كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم) 556).

605I

MECOMPTES

TIRSO MAROC
إعالن متعدد القراآات

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC آقم ) , 

مندآوفة سيدي معروف الداآ 
البيضاء، 50)0)، الداآ البيضاء 

املغرب
TIRSO MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الزالقة 
1 إقامة هيلفيتيا الداآ البيضاء - 

000) الداآ البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.97531

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)03)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
تم تعيين مسي2 جديد للشركة السيد))

الوزاني علي كمسي2 آرر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:17 آقم) بند 
مايلي:)تسيي2 الشركة من طرف السيد)
الوزاني علي والسيد الوزاني أسعد و)

السيد الزكري مصطفى
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 3)750.

606I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمافية الثقة العيون

LAAYOUNE

AKKMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ائتمافية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شاآع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 000)7، املر�شى العيون 

املغرب

AKKMA TRANS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة شاآع بئ2 الجديد  آقم 1 3  

العيون - 70000 العيون املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(777

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

آأسمالها) مبلغ  ( ( (AKKMA TRANS

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

بئ2) شاآع  الوحدة  حي  اإلجتماعي 
 70000 1 3))العيون)-) الجديد))آقم)

العيون املغرب فتيجة ل):)افتهاء)نشاط)

الشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  وحدد 
  3 1 آقم) ( الوحدة شاآع بئ2 الجديد)

العيون)-)70000)العيون املغرب.)

وعين:

محموش)))) ( ( عمر) السيد(ة))

بلوك س آقم) حي اساكا  وعنوافه(ا))

اكادير) (80000 اكادير) تكوين  (153

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/1)6).

607I

ste(cofiguer(sarl

STE SAFKM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قافوني للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE SAFKM »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الجماعة 
الساللية هواآة اوالد آحو - 35100 

جرسيف املغرب.
»تعيين ممثل قافوني  للشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.933

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
وتبعا) ((0(0 فوف25) (03 في) املؤآخ 
تعيين) تقرآ  الحالي  املسي2  الستقالة 

املمثل(ين))القافوني(ين):)
-)صلحي حبيبة

ذات) شركة  (STE SAFKM
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب:)
الجماعة الساللية هواآة اوالد آحو)

35100)جرسيف املغرب
عند) التجاآي  السجل  آقم 

االقتضاء:)933
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/911.
608I

Advance(Center

 MISSAOUI ACADEMY
 GLOBAL TRAINING

MAGT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance(Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
 Missaoui(Academy(Global
Training (MAGT) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك  

زفقة النجد حي الرياض الرلاط - 
10100 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1 73 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Missaoui( Academy( Global

.(Training((MAGT
 (1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التدآيب والدعم واملشوآة والتدآيب)

في املجال الريا�شي.
فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
9ك )زفقة النجد حي الرياض الرلاط)

- 10100)الرلاط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
((: ميساوي) املصطفى  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
)السيد املصطفى ميساوي):)1000 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
ميساوي) املصطفى  السيد 
ب) بلوك  دياآ8) اقامة  ( عنوافه(ا))
حسين سال) ((0 آقم) عماآة) 1) (((

11150)الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
ميساوي) املصطفى  السيد 
ب) بلوك  دياآ8) اقامة  ( عنوافه(ا))
حسين سال) ((0 آقم) عماآة) 1) (((

11150)الرلاط املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)5198.
609I

HK CONSULTING

CONSTRUCTION ASK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca(MAROC

 CONSTRUCTION ASK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 
الحرية الطابق الثالت مكتب آقم 5 

- 0)01) الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78911
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION ASK SARL
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
املعامالت) جمي   وعموما  العقاآي،)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجاآية 
تكون) قد  التي  العقاآية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)
في) تساهم  التي  أو  الشركة  بغرض 

توسيعها و تطويرها..
زفقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
الحرية الطابق الثالت مكتب آقم)5 - 

0)01))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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 500 ( (: عبدهللا) رزينة  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد رزينة صالح):))500)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) عبدهللا  رزينة  السيد 
حي الحرية تجزئة األمان زفقة)1)آقم)  
الداآ البيضاء) ((0 00 سيدي مومن)

املغرب.
السيد رزينة صالح عنوافه(ا))حي)
آقم)   (1 الحرية تجزئة األمان زفقة)
الداآ البيضاء) ((0 00 سيدي مومن)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) عبدهللا  رزينة  السيد 
حي الحرية تجزئة األمان زفقة)1)آقم)  
الداآ البيضاء) ((0 00 سيدي مومن)

املغرب
السيد رزينة صالح عنوافه(ا))حي)
آقم)   (1 الحرية تجزئة األمان زفقة)
الداآ البيضاء) ((0 00 سيدي مومن)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))75311.
611I

STE FIDMEK

PROTELCIA
إعالن متعدد القراآات

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc
PROTELCIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

شاآع محمد الخامس زفقة محمج 
الحنصالي و زفقة صالح الدين عماآة 
ب الطابق االتالت مكتب آقم  1 
القنيطرة متكية املنظر الجميل 3 
آقم 67 عين معزة طريق الحاجب 
مكناس 0)0 1 القنيطرة اململكة 

املغرلية.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1  907

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)6))دجن25)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الحصص:) -1تفويت  آقم) قراآ 

الذي ينص على مايلي:)املصادقة علي)

تفويت)500)حصة))من طرف السيد)

عماد) السيد  لفائدة  يساآي  كريم 

اعالتن)

قراآ آقم)-)تحويل املقر االجتماعي:)

تحويل املقر) الذي ينص على مايلي:)

محمد) شاآع  زاوية  من  االجتماعي 

و) الحنصالي  محمج  زفقة  الخامس 

زفقة صالح الدين عماآة ب الطابق)

الي) القنيطرة  آقم) 1) االتالتمكتب 

زاوية فرنسا و زفقة ملوية) (66 كماآة)

آقم)7)و)8)اكدال الرلاط

الذي ينص) (: -3التوقي ) قراآ آقم)

على مايلي:)توقي ))وحيد للشركة من)

طرف املسي2 السيد عماد اعالتن)

- تغيي2 الشكل القافوني) قراآ آقم)

للشركة:)الذي ينص على مايلي:)تغيي2)

الشكل القافوني للشركة من الشركة)

ذات املسؤولية املحدودة الي الشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

1:)الذي ينص على) بند آقم البند)

مايلي:)الشكل القافون للشركة)

بند آقم البند) :)الذي ينص على)

مايلي:)املقر االجتماعي للشركة

7:)الذي ينص) 6)و) بند آقم البند)

على مايلي:)الحصص و الراسمال)

بند آقم البند) 1:)الذي ينص على)

مايلي:)توقي  الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

غشت) (03 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)8)1059.

61(I

TASSI SARL

tassi

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TASSI SARL

 QUARTIER AOUAMA EL

 GHARBIA(LO 700EL 1 ، 90000،

TANGER(maroc

tassi شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العوامة الغرلية قطعة 700 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.79511

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 13)غشت) املؤآخ في)

  tassi(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ آأسمالها)0.000))دآهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي حي العوامة الغرلية)

طنجة املغرب) (90000  -  700 قطعة)

التي) األهداف  تحقق  لم  (: ل) فتيجة 

أسست من أجلها.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -   700 قطعة) الغرلية  العوامة 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الطا�شي  ( ( العيا�شي) السيد(ة))

بروكسيل) (1000 بلجيكا) عنوافه(ا))

بلجيكا كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

 700 قطعة) الغرلية  العوامة  حي  (:

طنجة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)5815.

613I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE SOWESTRA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN)
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE SOWESTRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهضبة 1 آقم )16 الفردوس توالل 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 3557

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((017 يوليوز) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE SOWESTRA SARL AU

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة)

النظافة
املتاجرة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الفردوس توالل) (16( 1)آقم) الهضبة)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد املهدي كحيالت)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):



16215 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

السيد املهدي كحيالت))عنوافه(ا))
5 )تجزئة الوفاق سيدي سعيد)) آقم)

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املهدي كحيالت))عنوافه(ا))
5 )تجزئة الوفاق سيدي سعيد)) آقم)

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((0 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

017))تحت آقم)8)7).

61 I

فيسكوفت ردمات

TAKINORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيسكوفت ردمات
شاآع محمد حجاج تطوان، 0 930، 

تطوان املغرب
TAKINORD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد البوزيدي حاآة موالي الحسن 
قيساآية الرحمة آقم.1) - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7863
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAKINORD
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االست2اد االثاث املنزلية.
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد البوزيدي حاآة موالي الحسن)
 93000  - آقم.1)  الرحمة  قيساآية 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 30 ( (: السيد ال25اق تكسا يوسف)
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد بن عبود احمد):))5))حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

 15 ( (: السيد عبد العزيز اكركوب)
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 15 ( (: كردادو) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (15 ( (: ( السيد فريد الهاني)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) تكسا  ال25اق  السيد 
عنوافه(ا))الت2فكات زفقة آاس الررامة)

آقم.38 93000)تطوان املغرب.
السيد بن عبود احمد عنوافه(ا))
قمر)) زفقة  الصديق  بكر  ابو  شاآع 

آقم.1  93000)تطوان املغرب.
اكركوب) العزيز  عبد  السيد 
شاآع) العليق  فم  حي  عنوافه(ا))
املضيق) ( (930 0 آقم.08  النفيس 

املغرب.
عنوافه(ا)) الهاني  فريد  السيد 
عماآة) (01 بلوك) (01 بن2يان) مركب 
 93000 كويلما) آقم.03) (00 سط)

تطوان املغرب.
السيد مصطفى كردادو عنوافه(ا))
سمسم) زفقة  العلوي  العربي  شاآع 

آقم.1 93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
يوسف) تكسا  ال25اق  السيد 
عنوافه(ا))الت2فكات زفقة آاس الررامة)

آقم.38 93000)تطوان املغرب
السيد بن عبود احمد))عنوافه(ا))
قمر)) زفقة  الصديق  بكر  ابو  شاآع 

آقم.1  93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)1))أكتولر)

0)0))تحت آقم)3)8 .
615I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

BATIGOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

 COMPTABLE(AGREE :

ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE(POSTALE 5103 TEMARA

 CENTRE(LOT(AMAL(N° 18

 BOUAIBA(SKHIRAT، 12000،

TEMARA MAROC

BATIGOLD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT وعنوان مقرها االجتماعي

 LAACHICHIYA BOUAIDA

 SKHIRAT - 12050 SKHIRAT

.MAROC

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(8 35

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 Entrepreneur( de  .1

 Transport(de(Marchandises

 Entrepreneur( de  .(

 Transport( international( de

.Marchandises

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتماآة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)1369.

616I

بوليفيد

BL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بوليفيد

شاآع محمد السادس اقامة داآ 

ملان، 000 )، الجديدة املغرب

BL DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

ج25ان رليل ج25ان ٬تجزئة النجد ٬1 

عماآة    F1Bمتجر آقم 3 . - 000 ) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

17177

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

بي  مواد السباكة) و العقاقي2-) البناء)

–)التصدير و)))االستي2اد)))).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ج25ان رليل ج25ان)٬تجزئة النجد)٬1 

 ( 000 - . 3 F1Bمتجر آقم) ( ( ( عماآة)

الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد بومهدي بدآ)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

 50 ( (: البوحمادي) عمر  السيد 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) بدآ  بومهدي  السيد 

االبحات) اقامة  التحرير  شاآع 

الزآاعية)000 ))الجديدة املغرب.

السيد عمر البوحمادي عنوافه(ا))

3))تجزئة الخي2 سيدي بوزيد)000 ) 

الجديدة املغرب.



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16216

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) بدآ  بومهدي  السيد 
االبحات) اقامة  التحرير  شاآع 

الزآاعية)000 ))الجديدة املغرب
السيد عمر البوحمادي عنوافه(ا))
3))تجزئة الخي2 سيدي بوزيد)000 ) 

الجديدة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5575).
617I

FIDACTIVE

 BUREAU D’ETUDES,
 CONSEILS D’INGENIERIE
 DE DEVELOPPEMENT ET

FORMATION PRIVE
إعالن متعدد القراآات

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

 BUREAU D’ETUDES,
 CONSEILS D’INGENIERIE
 DE DEVELOPPEMENT ET

FORMATION PRIVE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 
 P الحسن االول تجزئة املسي2ة
1883 آقم عماآة كديرة الطابق 

الثالث شقة آقم 13 - 80000 اكادير 
املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 1867
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 1)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
)عبد الحق الخاضري) تفويت السيد)
00))حصة اجتماعية من أصل)00) 
لحسن ملنيعي) ( حصة لفائدة السيد)
تفويت) (.(0(0 أكتولر) بتاآيخ) 1)
 (00 الخاضري) القادآ  عبد  ( السيد)
 (00 أصل) من  اجتماعية  حصة 

ملنيعي) لحسن  السيد  لفائدة  حصة 

بتاآيخ) 1)أكتولر)0)0).

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

الحق) عبد  السيد  استقالة  مايلي:)

في) اإلداآية  وظائفه  من  الخاضري 

الشريك) غي2  املدير  وتعيين  الشركة 

السيد ملنيعي محمد)،)حامل للبطاقة)

PB 35508)واملقيم في) ( الوطنية آقم)

آقم)19))،)بلوك)))بنسركاو أكادير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 آقم) بند 

تكوين) (- املساهمات) (:6 املادة) مايلي:)

لحسن.) ملنيعي  السيد  املال  آأس 

للشركة) يجلب  الوحيد:) الشريك 

 60.000.00) مبلغ ستين ألف دآهم)

دآهم).)))))))))))املادة)7:)آأس املال تم)

تحديد آأس املال بمبلغ ستين ألف)

مقسم) (، دآهم)) (60.000.00) دآهم)

سهم بقيمة مائة) ((600) إلى ستمائة)

مكتتب) (، دآهم لكل منها) ((100.00(

إلى) (1 مرقمة من) (، ومدفوع بالكامل)

للسيد) بالكامل  ورصصت  (600

لـمنيعي لحسن)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم)96956.

618I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة العيون الساقية)

الحمراء

ALUMINIUM MAHMOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال25يد 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

    ALUMINIUM MAHMOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 5 3 

بلوك و قسم الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33519

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   ALUMINIUM MAHMOUD

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فجاآة الخشب واالملنيوم.
آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- بلوك و قسم الوحدة العيون) (3 5

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) غرابي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) محمد  غرابي  السيد 
الوحدة) قسم  و  بلوك  (3 5 آقم)

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  غرابي  السيد 
الوحدة) قسم  و  ( بلوك) (3 5 آقم)

العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ))))أكتولر)

0)0))تحت آقم)0)0)/500).

619I

zagora(consulting(sarl

BTDC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

zagora(consulting(sarl

آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

7900 ، زاكوآة املغرب

BTDC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي امزآو - 

7900  زاكوآة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3103

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) (0( في) املؤآخ 

تاجر) (« من) الشركة  نشاط  تغيي2 

»ُمصِنّ ) إلى) معدات وأدوات الضخ.«)

التغليف) أكياس  أو  الصناديق 

بالعملية امليكافيكية.«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكوآة))بتاآيخ)19)أكتولر)

0)0))تحت آقم)339.

6(0I

EXPACT PARTNERS

 MOROCCAN PURE

HARVEST SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موآوكن بي2 هاآفست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول اقامه شقه 7 ايمل زوال الداآ 

البيضاء - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77095

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)موآوكن)

بي2 هاآفست.

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

اإلستي2اد

مواد فالحيه.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايمل زوال الداآ) (7 األول اقامه شقه)

البيضاء) الداآ  ((0000 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.000 (: أمغزاآ) السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) يحيى  أمغزاآ  السيد 

شاآع موالي الحسن بن املهدي تجزئة)

الحداد آقم)9)تطوان)0000))تطوان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) يحيى  أمغزاآ  السيد 

شاآع موالي الحسن بن املهدي تجزئة)

الحداد آقم)9)تطوان)0000))تطوان)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)57)5).

6(1I

SOCIETE NEW EL JADIDA

 SOCIETE NEW EL JADIDA

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

SOCIETE NEW EL JADIDA

 SIDI BERNOUSSI HAY AL

 AZHAR(IMM 14 APT 173 ،

20300، casablanca(maroc

 SOCIETE NEW EL JADIDA

TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها االجتماعي

 AL(AZHAR(IMM 14 N°

 173 TRANSCHE 01 SIDI

BERNOUSSI  - 20300 الداآ 

البيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(76363

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الزيوت) املحروقاٖت) توزي   و  بي  

وتسيي2 محطات الوقود.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)991)75.

6((I

SMART AUDIFIN SARL

BH EMBALLAGES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMART AUDIFIN SARL

 45BD(MOHAMED(V(N 17 ،

90000، TANGER(MAROC

 BH EMBALLAGES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موثوق 

الروداني آقم  1 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109395

 13 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMBALLAGES SARL AU

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األكياس والتغليف.
موثوق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طنجة) (90000  - آقم) 1  الروداني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: هاجر) البغيل  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) هاجر  البغيل  السيدة 

 1 الطابق) آقم) 1) الروداني  موثوق 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) هاجر  البغيل  السيدة 

 1 الطابق) آقم) 1) الروداني  موثوق 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)9)60.

6(3I

COMPTAFFAIRES

MOROCCO MOTORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MOROCCO MOTORS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة  آقم 133 الطابق السفلي-

العالية املحمدية - 0800) املحمدية 

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(305

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((019 دجن25) (30 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»500.000)دآهم«)أي من)»500.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاآيخ)03)فوف25)

0)0))تحت آقم)7  1.

6( I

SOCIETE NEW EL JADIDA

 SOCIETE NEW EL JADIDA

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

SOCIETE NEW EL JADIDA

 SIDI BERNOUSSI HAY AL

 AZHAR(IMM 14 APT 173 ،

20300، casablanca(maroc



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16218

 SOCIETE NEW EL JADIDA

TRANSPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AL(AZHAR(IMM 14 N° 173

 TRANCHE 01 SIDI(BERNOUSSI

.- 20300 CASABLANCA(MAROC

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(76363

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تم تعيين)

مسي2 جديد للشركة السيد(ة))أحمد)

عبدالرحيم) الدين  جمال  و  ( أمساو)

كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)991)75.

6(5I

OUHASNI THE BEST WAY

OUHASNI THE BEST WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUHASNI THE BEST WAY
آقم 33 الحسنية أحداف ازآو ، 

53100، ازآو املغرب

 OUHASNI THE BEST WAY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 

الحسنية أحداف أزآو - 53100 ازآو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1389

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUHASNI THE BEST WAY

دآاسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللغات,)الدعم والتكوين.

 33 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسنية أحداف أزآو)-)53100)ازآو)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العابد) ساآة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) العابد  ساآة  السيدة 
موالي) تيزي  حي  (13 زفقة) (86 آقم)

الحسن ازآو)53100)ازآو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) العابد  ساآة  السيدة 
موالي) تيزي  حي  (13 زفقة) (86 آقم)

الحسن ازآو)53100)ازآو املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بازآو) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)5 ).

6(6I

LMT AUDITING

MHAMED INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MHAMED INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

زفقة سمية، إقامة شهرزاد 

3 ,طابق5،آقم)) النخيل،  

الداآالبيضاء - 0000) البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77631

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MHAMED INVEST

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة):استثماآ في األسهم)))))))))))))).

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

شهرزاد) إقامة  سمية،) زفقة 

النخيل،)) ,طابق5،آقم))) (3

البيضاء) ((0000 (- الداآالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

16.885.900)دآهم،)مقسم كالتالي:

 168859 (: عليد) محمد  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))

تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 

لداآ البيضاء) ((0000 الداآ البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))

تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 

لداآ البيضاء) ((0000 الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))75161.

6(7I

FIDUCOMPETENCES

جانكشن لوجستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

جافكشن لوجستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19) زفقة 

مصطفى املعاني الطابق الثالث الدا 

البيضاء  - 0 01) الداآ البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78873

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

جافكشن لوجستيك.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي والوطني للبضائ .

عنوان املقر االجتماعي):)19))زفقة)

مصطفى املعاني الطابق الثالث الدا)

البيضاء)) الداآ  ((01 0 (- ( البيضاء)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ملياء) البوشبتي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد عادل طيب)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) السيدة البوشبتي ملياء)
زفقة أبو الحسن الصغي2 الطابق) (31

اقامة ميل آوز املعاآيف)) الشقة) ) ((

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

 31 السيد عادل طيب عنوافه(ا))
 ( الطابق) الصغي2  الحسن  أبو  زفقة 

املعاآيف)) آوز  ميل  اقامة  الشقة) )

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) السيدة البوشبتي ملياء)
زفقة أبو الحسن الصغي2 الطابق) (31

اقامة ميل آوز املعاآيف)) الشقة) ) ((

0000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))75309.

6(8I

gefoco

SYOUMAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

SYOUMAX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )1 

مركز التجاآي كاوكي  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10857

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SYOUMAX

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطباعة وأعمالها.

 1( آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

مركز التجاآي كاوكي))-)6000 )اسفي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

8.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: يوسف) الرلاحي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 800 (: يوسف) الرلاحي  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرلاحي يوسف عنوافه(ا))

  6000 ( دواآ الشايف حراآة اسفي)

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الرلاحي يوسف عنوافه(ا))

  6000 ( دواآ الشايف حراآة اسفي)

اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( االبتدائية بآسفي)

0)0))تحت آقم)-.

6(9I

fidact

SGBDT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
آقم )) بلوك E حي السالم ، 

00) 1، سيدي سلمان املغرب

SGBDT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاآي آقم 06 قيساآية املهدي 
زفقة 10 آقم 6  - 16000 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8583

 (3 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SGBDT

فقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين

-)فقل السياحي

-)األشغال املختلفة.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املهدي) قيساآية  (06 آقم) التجاآي 
سيدي) (16000  -   6 آقم) (10 زفقة)

قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد االاله الحشالفي):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عبد العالي بوجنان):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحشالفي) االاله  عبد  السيد 

عنوافه(ا))حي ارريبكة))الحي اإلداآي)

سليمان) سيدي  (1 (00  01 آقم)

املغرب.

بوجنان) العالي  عبد  السيد 

 1 (00 الواد) اجبي2ات  عنوافه(ا))

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحشالفي) االاله  عبد  السيد 

عنوافه(ا))حي ارريبكة))الحي اإلداآي)

سليمان) سيدي  (1 (00  01 آقم)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

شتن25)0)0))تحت آقم))0/38)0).

630I

Mustapha(ZAKHNINI 

LAZZAOUI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Mustapha(ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS(EL(MA

NADOR ، 62602، الناضوآ 

املغرب

LAZZAOUI PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

يوسف آاس املاء الناضوآ - )60)6 

الناضوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0905

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAZZAOUI PROMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي
اشغال مختلفة او اشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
 6(60( (- الناضوآ) يوسف آاس املاء)

الناضوآ املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عزيز) العزاوي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) عزيز  العزاوي  السيد 
حي موالي يوسف آاس املاء)الناضوآ)

)60)6)الناضوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) عزيز  العزاوي  السيد 
حي موالي يوسف آاس املاء)الناضوآ)

)60)6)الناضوآ املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)58 3.

631I

LMT AUDITING

KHADIJA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
KHADIJA BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
زفقة سمية، إقامة شهرزاد 
3 ,طابق5،آقم)) النخيل،  

الداآالبيضاء  - 0000) 
الداآالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 77635

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHADIJA BUSINESS
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة):استثماآ في األسهم.
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
شهرزاد) إقامة  سمية،) زفقة 
النخيل،)) ,طابق5،آقم))) (3
الداآالبيضاء))-)0000))الداآالبيضاء))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

886.800.))دآهم،)مقسم كالتالي:
 (8868 (: عليد) رديجة  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) عليد  رديجة  السيد 
61حي) آقم) (98 زفقه) التعاون  دآب 
الداآ) ((0000 البيضاء) الحسني 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))
تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 
0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 75161.

63(I

ZODIREC(Consulting

ACCOIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ZODIREC(Consulting

RUE(AL(BATINIA, EX- , 6

 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ACCOIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 ، شاآع 

الباطنية بناء الآوز ثالثة معاآيف، 

الداآ البيضاء، املغرب. - 0 03) 

الداآ البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.  6655

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)يوفيو)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»6 ،)شاآع الباطنية بناء)الآوز ثالثة)

املغرب.) البيضاء،) الداآ  معاآيف،)

املغرب«) البيضاء) الداآ  ((03 0  -

زقاق) (10 شفشاوني،) شاآع،) (« إلى)

اليوسفي،)آقم)3،)عين السب ،)الداآ)

الداآ) ((0 50 البيضاء،)املغرب.)-))

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751108.

633I

موثقة

سات سكن

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة

17) شاآع ابراهيم الروداني، 

التقاط ،اقامة الفتح الطابق 

األول، آقم )0، طريق الجديدة، 

الداآ البيضا ء. 17) شاآع ابراهيم 

الروداني، التقاط ،اقامة الفتح 

الطابق األول، آقم )0، طريق 

الجديدة، الداآ البيضا ء، 0000)، 

الداآ البيضاء املغرب

سات سكن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

آياض 61، زاوية لال ياقوت 

ومصطفى املعاني 69 – الطابق  

الثاني - 0))0) الداآ البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.   989

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) ((9 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))السيد الحسين)

500)حصة اجتماعية من أصل) فوة)

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

السيد عبد االله))بالرا�شي بتاآيخ)9) 

شتن25)0)0).

تفويت السيد)(ة))السيد الحسين)

500)حصة اجتماعية من أصل) فوة)

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

 (9 بتاآيخ) ( بكاآ) ( السيد عبد العزيز)

شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751791.

63 I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

SEJOUR DAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,   

 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc

SEJOUR DAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1  شاآع 

املسجد  - 73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11779

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((018 ماآس) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEJOUR DAK

غرض الشركة بإيجاز):)-)األنشطة)

السياحية.

-)إداآة و استغالل وتأجي2 الفنادق)

ودوآ الضيافة واملطاعم والرياض).

جمي ) وإداآة  وتشغيل  تنظيم  (-

األنشطة املتعلقة بتشغيل الوحدات)

ذات) األررى  واألنشطة  السياحية 

الصلة باألنشطة السياحية..

1 )شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

املسجد))-)73000)الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

موساوي) نعيمة  اللة  السيدة 

 100 حصة بقيمة) (100 ( (: القاديري)

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

موساوي) نعيمة  اللة  السيدة 

أحمد) شاآع  عنوافه(ا)) القاديري 

الرافعي)73000)الدارلة الدارلة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

موساوي) نعيمة  اللة  السيدة 

أحمد) شاآع  عنوافه(ا)) القاديري 

الرافعي)73000)الدارلة الدارلة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماآس)018))تحت آقم)018)/50).

635I

LMT AUDITING

MNALID INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 MNALID INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم)),الداآ البيضاء، املغرب 

البيضاء 0000) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77633

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MNALID INVEST

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة)):استثماآ في األسهم.

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق5  شهرزاد3،) إقامة  سمية،)

املغرب) البيضاء،) الرقم)),الداآ 

البيضاء) الداآ  ((0000 البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

886.800.))دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مينة عليد)):)8868))بقيمة)

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( عليد) مينة  السيد 

ح) (61 آقم) (98 زفقه) التعاون  دآب 

البيضاء) الداآ  ((0000 البيضاء) ح 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))

تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 

0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751613.

637I

AUDEC EXPERTISE

GLOBE MARINE

إعالن متعدد القراآات

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard(Zerktouni, ,((3

 7éme(étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc

GLOBE MARINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  3 شاآع 

حسن الصغي2,الداآ البيضاء,املغرب 

- 0000) الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.5(7(5

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((0(0 فوف25) (05 املؤآخ في)

القراآات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

األسهم:) فقل  على  املوافقة  مايلي:)

(
ً
0 )9)سهما وأذفوا بي ) قرآ الشركاء)

لشركة) للسهم  دآهم  (100 بقيمة)

SAIDA INVEST))مسجل في السجل)

بقيمة) (فاس)) ( 6561 التجاآي آقم)

لصالح) دآهم  (3،000،000 إجمالية)

السيد كريم املزواآي الجالوي.

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الشركاء) يمنح  جديد:) مسي2  تعيين 

إبراء)ذمة كاملة ونهائية ودون تحفظ)

للسيد عبد الحميد املزواآي الجالوي)

واليته) يغطيها  التي  الفت2ة  طوال 

كمسي2 للشركة ويقبلون تعيين مسي2)

جديد السيد كريم املزواآي الجالوي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:))

املساهمات:)يقدم الشركاء)مساهمات)

السيد) فقدية حصرية للشركة وهي:)

الجلوي) املزواآي  الحميد  عبد 

كريم) السيد  دآهم  (1،862،000.00

 MAD  938000 الجلوي) املزواآي 

MAD 2،800،000.00(املجموع

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

آأس املال:)تم تحديد آأس املال بمبلغ)

وهي مقسمة إلى) دآهم.) (2،800،000

100)دآهم) 8))ألف سهم)،)كل سهم)

(، ألف سهم) ((8 إلى) (1 مرقمة من) (،

تخصص للشركاء)بنسبة مساهماتهم)

السيد عبد الحميد املزواآي) وهي:) (،

سهم السيد كريم) (18،620 الجلوي)

املزواآي الجلوي)9،380)سهم إجمالي)

8000))سهم.

بند آقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

ستكون) الشركة  ( مدآاء) أول  تعيين 

الشركة ملتزمة بشكل صحيح تجاه)

جمي  األطراف الثالثة األررى بتوقي )

عبد) السيد  (• املشاآكين:) املديرين 

السيد) (• (، الحميد املزواآي الجلوي)

تعيين) يتم  (، الجلوي) املزواآي  كريم 

املديرين املشاآكين للشركة لفت2ة غي2)

ويعلن املديرون املشاآكون) (، محددة)

موضحين) (، التعيين) هذا  ويقبلون 

أفه ال يوجد أي تعاآض أو حظر من)

جافبهم يمكن أن يمن  هذا التعيين

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))75303.

638I

gefoco

GREEN GALAXY FOOD 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

 GREEN GALAXY FOOD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

الزاوية قيادة الغيات  - 6000  

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10907

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN GALAXY FOOD

:)بي  املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية).

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزاوية قيادة الغيات))-)6000 )اسفي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد ادآيس قصري)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: ( قصري) ادآيس  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( السيد ادآيس قصري)

  6000 ( الكرعاني) زكري  والد  دواآ 

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيد ادآيس قصري)

  6000 ( الكرعاني) زكري  والد  دواآ 

اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

639I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

مــــايـــل  زيــتــيــــكــــس  -  ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

مــــايـــل  زيــتــيــــكــــس  -  ش.ذ.م.م.  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بفعـــة 

))  زفقــة دي ثيــرميـــس كــسمـــوس 

)  الفيــالت  -- 0)03) البيضــاء  

املــغـــرب    .

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.63.655

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 ف25اير) (03 في) املؤآخ 

املصادقة على):

مصطفــى)) (ة)) السيد) تفويت 

00))حصة اجتماعية من) الـــزيــتــــوفــــي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

(ة))مـهـــا)(مسيـرة ثـافيـة توق  ازدواجيا)

مـ  ابيـها))الـــزيــتــــوفــــي بتاآيخ)03)ف25اير)

.(0(0
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مصطفــى)) (ة)) السيد) تفويت 

100)حصة اجتماعية من) الـــزيــتــــوفــــي)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))

بهيــــجـــة أبـــو الـحــيـــــــاء)بتاآيخ)03)ف25اير)

.(0(0

مصطفــى)) (ة)) السيد) تفويت 

100)حصة اجتماعية من) الـــزيــتــــوفــــي)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))

يــاسمـــيـــن الـــــزيــتــــوفــــي بتاآيخ)03)ف25اير)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)8)5.)75.

6 0I

SOMIGEC

SOCIÉTÉ TRANS CHOURI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOMIGEC

 Bd(Allal(El(Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza(Maroc

Société(Trans(Chouri شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ملساآة 

- 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5603

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société(Trans(Chouri

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  للغي2.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ملساآة)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  العيساوي  السيد 

تازة) (35000 باب مرزوقة) عنوافه(ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز) عبد  العيساوي  السيد 

تازة) (35000 باب مرزوقة) عنوافه(ا))

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم.

6 1I

اوآو افريك إكسبي2

 BANKEO FINANCIAL 

ADVISOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اوآو افريك إكسبي2

آقم 56) شاآع اإلدآي�شي، تجزئة 

صوفيا الوآدة، تاآكةـ ـ مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

  BANKEO FINANCIAL ADVISOR 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 N°(56 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOT SOFIA LWARDA TARGA,

MARRAKECH - 40130 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1079 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BANKEO FINANCIAL ADVISOR

الخدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)ردمة الوساطة) املصرفية والتأمين)

.BTOB(الرقمية

 N°(56 (: عنوان املقر االجتماعي)

 LOT SOFIA LWARDA TARGA,

مراكش) (MARRAKECH -  0130

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

نسيم) العلوي  حسني  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

نسيم) العلوي  حسني  السيد 

 (( آقم) الراشدية  تجزئة  عنوافه(ا))

السماللية)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

نسيم) العلوي  حسني  السيد 

 (( آقم) الراشدية  تجزئة  عنوافه(ا))

السماللية)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم))11698.

6 (I

COFISCOM

TRANS B.B MLM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

TRANS B.B MLM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 186 

دواآ تعيشوفت زكزل بركان - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7 (5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. B.B MLM

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ 

أشغال البناء)أو أشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)186 

 63300 دواآ تعيشوفت زكزل بركان)-)

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: محمد) باكي  بن  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: لحسن) باكي  بن  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

باكي محمد عنوافه(ا)) السيد بن 

النصر) حي  عتيق  بني  زفقة  آقم) )

63300)بركان املغرب.

السيد بن باكي لحسن عنوافه(ا))

ملوية) حي  عتيق  بني  شاآع  (53 آقم)

63300)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

باكي محمد عنوافه(ا)) السيد بن 

النصر)) حي  عتيق  بني  زفقة  آقم) )

63300)بركان املغرب

السيد بن باكي لحسن عنوافه(ا))

ملوية) حي  عتيق  بني  شاآع  (53 آقم)

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/)  .

6 3I

FICOMPTA

RESTORE PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

RESTORE PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°(01 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 TOUR(RMA(WATANYA 2ème

ETAGE(FES - 30000 فاس املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.31(67

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) ((7 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.500.000«

 (.000.000« إلى) دآهم«) (500.000«

مقاصة إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

املقداآ) املحددة  الشركة  ديون  م   (

القافوني) اإليداع  املستحقة.تم  و 

 05 بتاآيخ) ( باملحكمة التجاآية بفاس)

فوف25)0)0))تحت آقم)0)0)/986).

6  I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

YARM SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI   

 N°17 VN(FES ، 30000، FES

MAROC

YARM SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 13 , 

زفقة آقم 11 شاآع املحيط الهادي 

حي الرياض طريق سيدي احرازم 

فاس. FES 30000 FES املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 577

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YARM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

 ,  13 عنوان املقر االجتماعي):)آقم)

زفقة آقم)11)شاآع املحيط الهادي حي)

الرياض طريق سيدي احرازم فاس.)

FES 30000 FES)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة السبيطي ماآية)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة السبيطي ماآية عنوافه(ا))

سال) (51 آقم) الصابوفجي  سافية 

SALE 11150)مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة السبيطي ماآية عنوافه(ا))

سال) (51 آقم) الصابوفجي  سافية 

SALE 11150)مغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)956).

6 5I
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gefoco

BEEAZAKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

BEEAZAKANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 بلوك 

0) تجزئة اموني  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEEAZAKANE

افتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتوجات الفالحية)

اشغال البناء).

16)بلوك) عنوان املقر االجتماعي):)

اسفي) ( 6000 (- ( اموني) تجزئة  ((0

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كاني آضوان)):))80 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد الرملي عبد اللطيف)):))0)1 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد كاني آضوان)):)80 )بقيمة)

100)دآهم.

السيد الرملي عبد اللطيف)):)0)1 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( آضوان) كاني  السيد 

0)1)بلوك)8)حي كاوكي))6000 )اسفي)

املغرب.

اللطيف) عبد  الرملي  السيد 

عنوافه(ا))39)زفقة التيمون حي عقبة)

بن فاف ))6000 )اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( آضوان) كاني  السيد 

0)1)بلوك)8)حي كاوكي)6000 )اسفي)

املغرب

اللطيف) عبد  الرملي  السيد 

عنوافه(ا))39)زفقة التيمون حي عقبة)

بن فاف ))6000 )اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم).

6 7I

ARYAS CONSULTING

SOYAMAGRI
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

SOYAMAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بن يحيى آقم 6 ابن جرير,عمالة 

الرحامنة. - 3150  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

( 13

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOYAMAGRI

دآاسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتنقيط) الفالحية  املشاآي   وتجهيز 

والطاقة الشمسية..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جرير,عمالة) ابن  (6 آقم) يحيى  بن 

الرحامنة.)-)3150 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ياسين) سالم  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ياسين) سالم  محمد  السيد 

6)ابن) عنوافه(ا))تجزئة بن يحيى آقم)

جرير)3150 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة):

ياسين) سالم  محمد  السيد 

6)ابن) عنوافه(ا))تجزئة بن يحيى آقم)

جرير)3150 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)180.

6 9I

FISCALITY CONSULTING CENTER

OPTO VISION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

OPTO VISION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : ازلي 

الجنوبي آقم 707 مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.39099

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 شتن25) (19 في) املؤآخ 

ذات) شركة  (OPTO VISION حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ازلي)

  0000 (- 707)مراكش) الجنوبي آقم)

السباب) فتيجة  املغرب  مراكش 

راصة.

و عين:

و) بحمد  ( الهوآية) السيد(ة))

 707 آقم) الجنوبي  ازلي  عنوافه(ا))

مراكش) ( 0000 االداآي) امللحق 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

ازلي) وفي  ((0(0 شتن25) (19 بتاآيخ)

  0000 (- 707)مراكش) الجنوبي آقم)

مراكش املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) )1170.

650I

AGIN SARL

 MORELLI TRAVAUX 

SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 MORELLI TRAVAUX SARLAU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 TEK وعنوان مقرها اإلجتماعي عند

EQUIPEMENT عماآة 30 شقة 

8 زفقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرلاط - 000)1 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7357

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORELLI TRAVAUX SARLAU

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة و تصدير و استي2اد.

 TEK(عنوان املقر االجتماعي):)عند

 8 شقة) (30 عماآة) (EQUIPEMENT

حسان) لوكيلي  احمد  موالي  زفقة 

الرلاط)-)000)1)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوشواآب عنوافه(ا)) امين  السيد 

شاآع الشفشاوني تجزئة الوآدة آقم)

 ))عين السب  الدا البيضاء)50)0) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوشواآب عنوافه(ا)) امين  السيد 

شاآع الشفشاوني تجزئة الوآدة آقم)

 ))عين السب  الدا البيضاء)50)0) 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم) )1083.

651I

gefoco

CHAGNATECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

CHAGNATECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )1 

مركز التجاآي كاوكي - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAGNATECH

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 1( آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

6000 )اسفي) (- مركز التجاآي كاوكي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد شكنة):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد يونس شكنة)):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

)السيد احمد شكنة):)500)بقيمة)

100)دآهم.

500)بقيمة) (: السيد يونس شكنة)

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد شكنة عنوافه(ا))01 

زفقة آحيل القصيبة حي سيدي عبد)

الكريم اسفي))6000 )اسفي املغرب.

عنوافه(ا)) شكنة  يونس  السيد 

تعاوفية موالي آشيد حي الجوهرة)) (8

6000 )اسفي املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد احمد شكنة عنوافه(ا))01 

زفقة آحيل القصيبة حي سيدي عبد)

الكريم)6000 )اسفي املغرب

عنوافه(ا)) شكنة  يونس  السيد 

تعاوفية موالي آشيد حي الجوهرة)) (8

6000 )اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ( االبتدائية بآسفي)

0)0))تحت آقم)-.

65(I

املحاسبة نعمان مجيدة

ste ASSALA MEDINA sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املحاسبة نعمان مجيدة

آقم 1 شاآع عالل بن عبد هللا 

سيدي احمد التادلي صفرو ، 

31000، صفرو املغرب

ste ASSALA MEDINA sarl   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

غسان آقم 5 طريق السماآة سيدي 

ابراهيم فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.  957

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 يوفيو) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

حماني)) آشيد  (ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

عبد هللا) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

امليساوي بتاآيخ)15)يوفيو)0)0).

القادآ) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 بوعزيز)

(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

يوفيو) (15 بتاآيخ) امليساوي  عبد هللا 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/)78).

653I

مكتب محاسبة

LABORAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب محاسبة

عماآة 1  شقة ) زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب

LABORAL SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 07 

آقم  3 والد الحاج الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8871

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (03 املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 LABORAL SARL الوحيد) الشريك 

دآهم) (10.000 مبلغ آأسمالها) ( ( (AU

 07 زفقة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

(- الرشيدية) الحاج  والد  آقم) 3)

(: الرشيدية املغرب فتيجة ل) (5(000

أزمة.

زفقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- والد الحاج الرشيدية) آقم) 3) (07

000)5)الرشيدية املغرب.)

و عين:

الفضيل) ( ( هاشم) السيد(ة))

 5(000 ( الرشيدية) عنوافه(ا)) و 

(ة)) كمصفي) املغرب  ( الرشيدية)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)3.

65 I

IFCOF

فالكون ادفنتر املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IFCOF

 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC

فالكون ادفنت2 املغرب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق ) الشقة 6 

البيضاء 0000) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 787(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فالكون)

ادفنت2 املغرب.

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-منعش عقاآي).

6 )شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 6 الشقة) (( الطابق) الزآقطوني 

البيضاء)0000))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( احمد) فهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فهيم احمد عنوافه(ا)) 17 

سان لوآان)0000))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فهيم احمد عنوافه(ا)) 17 

سان لوآان)0000))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)868)75.

655I
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يسر أسونسوآ

يسر أسونسور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

يسر أسونسوآ

وازيس ) الرقم 3 عماآة 319 ، 

0000 ، مراكش املغرب

يسر أسونسوآ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املساآ 

) الحي الصناعي الرقم 130  - 

0000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 3887

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)06)يوليوز)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الرقم) الصناعي  الحي  (( املساآ) »حي 

إلى) مراكش املغرب«) ( 0000  -   130

 - 319 3)عماآة) ))متجر آقم) »وازيس)

0000 )مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)96)7.

656I

gefoco

FARM CHEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

FARM CHEK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7)1 

حي نهضة سيدي عبد الكريم  - 

6000  اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CHEK

ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدجاج).

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)1)حي نهضة سيدي عبد الكريم))-)

6000 )اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد املهدي الفوفاس)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 السيد عزالدين موآا�شي)):))

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 (: ( السيد املهدي الفوفاس) (

بقيمة)100)دآهم.

 500 (: ( السيد عزالدين موآا�شي)

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

موآا�شي)) عزالدين  السيد 

اسفي)) اجنان  حي  لعديرآ  عنوافه(ا))

6000 )اسفي املغرب.

السيد املهدي الفوفاس))عنوافه(ا))

  6000 كاوكي) حي  (7 بلوك) ((5 آقم)

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

موآا�شي)) عزالدين  السيد 

اسفي)) اجنان  حي  لعديرآ  عنوافه(ا))

6000 )اسفي املغرب

السيد املهدي الفوفاس))عنوافه(ا))

  6000 كاوكي) حي  (7 بلوك) ((5 آقم)

اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم).
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مكتب محاسبة

RAPIDOUSSA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عماآة 1  شقة ) زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب

RAPIDOUSSA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم  3) 

تجزئة عين العاطي )0 الرشيدية  - 

000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (97

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RAPIDOUSSA SARL

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2

االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم) 3) 

(- ( الرشيدية) (0( تجزئة عين العاطي)

000)5)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد أسامة حاحيوي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: حاحيوي) أمين  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أسامة حاحيوي))عنوافه(ا))

 0( العاطي) عين  تجزئة  آقم) 3))

الرشيدية))000)5)الرشيدية املغرب.

عنوافه(ا)) حاحيوي  أمين  السيد 

 0( العاطي) عين  تجزئة  آقم) 3))

الرشيدية))000)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوافه(ا)) حاحيوي  أمين  السيد 

 0( العاطي) عين  تجزئة  آقم) 3))

الرشيدية))000)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم))106.

658I

DRIEB & ASSOCIES

SANAA ET LEITH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

 SANAA ET LEITH

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  أففا، 

33 زفقة بوان دو جوآ العماآة 9  - 

50)0) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 776 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SANAA ET LEITH

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في املغرب وفي الخاآج) الشركة سواء)

لحسابها ولحساب الغي2:

واملالبس) األحذية  في  التجاآة 

الجاهزة.

األحذية) وتسويق  والبي   الشراء)

واملالبس) الجلدية  واملصنوعات 

الجاهزة واإلكسسواآات.

)اإلستي2اد والتصدير.

حق االمتياز،)االقتناء)واالستغالل)

والعالمات) االرت2اع  براءات  لجمي  

لحساب) والت2اريص  التجاآية 

الشركة.

(، جمي  العمليات) (، وبشكل أعم)

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

والتي) (، أعاله) املذكوآة  باألهداف 

الشركة) فمو  تعزز  أن  املحتمل  من 

لفائدة) أو  لفائدتها  سواء) وتطويرها 

الغي2.

أففا،) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   9 زفقة بوان دو جوآ العماآة) (33

50)0))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: القادآي) ملباآكي  سناء) السيدة 

100)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ملباآكي) سناء) السيدة  السيدة 

إقامة كاليفوآفيا) القادآي عنوافه(ا))

 (0150 كاليفوآفيا) ((6 آقم) كاآدن 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

القادآي) ملباآكي  سناء) السيدة 

كاآدن) كاليفوآفيا  إقامة  عنوافه(ا))

الداآ) ((0150 كاليفوآفيا) ((6 آقم)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751696.
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LMT AUDITING

ZAHRA TADBIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

ZAHRA TADBIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم)),الداآ البيضاء، املغرب - 

0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77639

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRA TADBIR

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة):استثماآ في األسهم)))))))))))))).

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق5  شهرزاد3،) إقامة  سمية،)

(- املغرب) البيضاء،) الرقم)),الداآ 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

886.800.))دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد زهرة عليد):)8868))بقيمة)

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زهرة عليد عنوافه(ا))دآب)
الوآدة زفقة))1)آقم)31.ح ح البيضاء)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))
تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 
البيضاء) ((0000 البيضاء) الداآ 

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751616.

660I

LMT AUDITING

NAIMA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
NAIMA HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

زفقة سمية، إقامة شهرزاد 
3 ,طابق5،آقم)) النخيل،  
الداآالبيضاء  - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 776(9

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAIMA HOLDING
شركة) ( ( (: بإيجاز) غرض الشركة 

قابضة:استثماآ في األسهم))).
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
شهرزاد) إقامة  سمية،) زفقة 
النخيل،)) ,طابق5،آقم))) (3
الداآالبيضاء))-)0000))الداآ البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

886.800.))دآهم،)مقسم كالتالي:
 (8868 (: ( عليد) نعيمة  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نعيمة عليد))عنوافه(ا)))6 
تجزئة األلفة العليا زفقة)103)طابق) 
0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))
تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 
0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751611.

661I

LMT AUDITING

LATIFA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

LATIFA INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
زفقة سمية، إقامة شهرزاد 
3 ,طابق5،آقم)) النخيل،  
الداآالبيضاء  - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 77637

 0( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LATIFA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة)):استثماآ في األسهم.
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
شهرزاد) إقامة  سمية،) زفقة 
النخيل،)) ,طابق5،آقم))) (3
الداآالبيضاء))-)0000))الداآ البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

886.800.))دآهم،)مقسم كالتالي:
 (8868 (: عليد) لطيفة  السيدة 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) عليد  لطيفة  السيدة 
آقم 5  زفقة ) الخي2  سعد  تجزئة 
البيضاء) الحسني،) الحي  طابق3)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 6( السيد محمد عليد عنوافه(ا))
تجزئة األلفة العليا زفقة103)طابق) 
الداآ) ((0000 الداآ البيضاءالبيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751615.

66(I

gefoco

ES SERVICE INSTALLATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

  ES SERVICE INSTALLATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم   امام 

علي تجزئة النهضة  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10859

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SERVICE INSTALLATION

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصيافة املعدات الصوتية.

آقم)   (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6000 (- ( النهضة) امام علي تجزئة 

اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الصهاجي جواد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: الصهاجي جواد) السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصهاجي جواد عنوافه(ا))

حي) ابرهيم  الحاج  زفقة  (35 الرقم)

اجنان))6000 )اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة):

السيد الصهاجي جواد عنوافه(ا))

حي) ابرهيم  الحاج  زفقة  (35 الرقم)

اجنان))6000 )اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

663I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE MAJAL MOUNIR

DES OLIVIERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE MAJAL MOUNIR DES

OLIVIERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 999 دواآ 

ال25كاني  بنسودة  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 607

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MAJAL MOUNIR DES

.OLIVIERS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 FABRICANT DE CONSERVES

 ALIMENTAIRES OU DE

 CONFITURES(OLIVES DE

.TABLE

عنوان املقر االجتماعي):)999)دواآ)

فاس) (30000 (- ( بنسودة) ( ال25كاني)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مني2) الصغي2ي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مني2  الصغي2ي  السيد 

 30000 بنسودة) (7 كلم) ال25كاني  حي 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مني2  الصغي2ي  السيد 

 30000 بنسودة) (7 كلم) ال25كاني  حي 

فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)965).

66 I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE BAHARI TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE BAHARI TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

الرلي  زفقة عبدالخالق طوآيس 

ابراهيم الروداني الطابق 6 مكتب 

آقم 0  فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 587

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE BAHARI TRAVAUX

.SARL

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة وأشغال البناء.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طوآيس) عبدالخالق  زفقة  الرلي  

مكتب) (6 الطابق) الروداني  ابراهيم 

آقم)0 )فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق البحاآي):))500 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد معاذ البحاآي):))500)حصة)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

البحاآي) الرزاق  عبد  السيد 
عنوافه(ا))حي تيشوكت بوملان املركز)

بوملان)33000)بوملان املغرب.
السيد معاذ البحاآي عنوافه(ا))7 
تجزئة الرياض شاآع البحر امليت آقم)
30000)فاس)  ))طريق صفرو فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
البحاآي) الرزاق  عبد  السيد 
عنوافه(ا))حي تيشوكت بوملان املركز)

بوملان)33000)بوملان املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)955).

665I

afayad(groupe

 STE MOROCCO«
 ORIGINAL EXPERIENCES

«MOE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad(groupe
 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
 STE MOROCCO ORIGINAL«

EXPERIENCES »MOE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 (6AV  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ALLAL(EL(FASSI(BUREAU 30
 4 EME(ETAGE(MARRAKECH -
40070 MARRAKECH(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
107789

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE MOROCCO ORIGINAL«

.EXPERIENCES »MOE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 COURTIER D’IMMEUBLES
 OCCUPANT, AU MOINS, DEUX
 PERSONNES (LA GESTION DES

.ETABLISSEMENTS
 (6AV ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ALLAL EL FASSI BUREAU 30
   EME ETAGE MARRAKECH -
. 0070 MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

((: غرفيط) اللطيف  عبد  السيد 
100)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
غرفيط) اللطيف  عبد  السيد 
)9))مكرآ) عنوافه(ا))دآب الواد آقم)
مراكش)) ( 0000 مراكش) سيب  

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
غرفيط) اللطيف  عبد  السيد 
)9))مكرآ) عنوافه(ا))دآب الواد آقم)
مراكش)) ( 0000 مراكش) سيب  

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3)1168.

666I
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AGIN SARL

HYDROLEC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

HYDROLEC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 TEK وعنوان مقرها اإلجتماعي عند

EQUIPEMENT عماآة 30 شقة 

8 زفقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرلاط - 000)1 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7355

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HYDROLEC SARL AU

الكهرلاء،) (: غرض الشركة بإيجاز)

اشغال عامة،)تصدير و استي2اد.

 TEK(عنوان املقر االجتماعي):)عند

 8 شقة) (30 عماآة) (EQUIPEMENT

حسان) لوكيلي  احمد  موالي  زفقة 

الرلاط)-)000)1)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حبيب بوشواآب عنوافه(ا))

شاآع الشفشاوني تجزئة الوآدة آقم)

 ))عين السب  الدا البيضاء)50)0) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حبيب بوشواآب عنوافه(ا))

شاآع الشفشاوني تجزئة الوآدة آقم)

 ))عين السب  الدا البيضاء)50)0) 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3)1083.

668I

REVISCONTROLE

 SOCIETE DE DISTRIBUTION

 ET DE REPRESENTATION

 DES PRODUITS DIVERS -

SODIREP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE(LE(JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca(MAROC

 SOCIETE DE DISTRIBUTION

 ET DE REPRESENTATION DES

 PRODUITS(DIVERS - SODIREP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 76 

 BOULEVARD KHOURIBGA N°

.- 20000 CASABLANCA(MAROC

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.7(937

العام) الجم   بمقت�شى 

شتن25) ((1 في) املؤآخ  اإلستثنائي 

الشركة) آأسمال  آف   تم  ((0(0

دآهم«) (5.000.000« قدآه) بمبلغ 

إلى) دآهم«) (5.000.000« من) أي 

عن طريق) دآهم«) (10.000.000,00«

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8)0)75.

669I

يسر أسونسوآ

يسر أسونسور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

يسر أسونسوآ

وازيس ) الرقم 3 عماآة 319 ، 

0000 ، مراكش املغرب

يسر أسونسوآ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وازيس ) 

متجر آقم 3 عماآة 319 - 0000  

مراكش املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 3887

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 يوليوز) (06 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 10.000« أي من) دآهم«) (190.000«

عن) دآهم«) ((00.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)96)7.

670I

COFISCOM

SAIDIA VERDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

SAIDIA VERDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 طريق 

وجدة - 63600 السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7 (3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAIDIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VERDE

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشرولات الكحولية.

عنوان املقر االجتماعي):) 1)طريق)

وجدة)-)63600)السعيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد صفراوي زلي2):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: الحسن) شوآاق  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صفراوي زلي2 عنوافه(ا))حي)

السنايسة)63600)السعيدية املغرب.

السيد شوآاق الحسن عنوافه(ا))

السعيدية) (63600 طريق وجدة) (1 

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد صفراوي زلي2 عنوافه(ا))حي)

السنايسة)63600)السعيدية املغرب

السيد شوآاق الحسن عنوافه(ا))

السعيدية) (63600 طريق وجدة) (1 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/1  .

671I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 HH MARAYA BEAUTY SARL

A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

- 0 زفقة جبل طاآق، إقامة جبل 

طاآق، الطابق الراب  آقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

 HH MARAYA BEAUTY SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 116 شاآع 

محمد الخامس اقامة الحديقة 

مكتب آقم ) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

103 69

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يناير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARAYA BEAUTY SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز):)توزي  بي )

بالتقسيط أو بالجملة املواد الخاصة)

و) العطوآ  و  الحالقة  و  بالتجميل 

و) املاكياج  و  املوضة  اكسسوآات 

و) الوجه  و  بالشعر  الخاصة  املواد 

الجسم و مواد تجميلية اررى.

تصدير و استي2اد.

 116 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع محمد الخامس اقامة الحديقة)

مكتب آقم)) - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( املاجري) هادية  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هادية املاجري))عنوافه(ا))

الشقة) جومي2اه  بالم  اقامة  بلقيس 

االماآات) دبي  (99( 7 أ) بلوك  (307

العرلية املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة هادية املاجري))عنوافه(ا))

الشقة) جومي2اه  بالم  اقامة  بلقيس 

االماآات) دبي  (99( 7 أ) بلوك  (307

العرلية املتحدة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

يناير) ((7 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)) 99)).

67(I

بن علي لألستشاآة ش م م

IDIR TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشاآة ش م م

)95 تجزئة املساآ طريق أسفي 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

IDIR TECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )95 
تجزئة املساآ طريق اسفي - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
107877

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IDIR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECH
تطوير) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسويق التكنولوجيا
-)تركيب فني متنوع

-)تاجر يقوم باالستي2اد والتصدير..
 95( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  0000 (- تجزئة املساآ طريق اسفي)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حمزة) بولكري  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) حمزة  بولكري  السيد 
شقة) 1  (( طابق) ب  عماآة  االفواآ 

االزدهاآ))0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ( مريم) باللي  السيدة 
شقة) 1  (( طابق) ب  عماآة  االفواآ 

االزدهاآ))0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116910.

673I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 STE MOON
MANAGEMENT LTD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

 STE MOON MANAGEMENT

LTD شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عماآة 

109شقة 3  الطابق 3 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.735(7

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STE MOON ذات الشريك الوحيد)

مبلغ) ( (MANAGEMENT LTD
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

الكريم) مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

الخطابي اقامة جواد عماآة)109شقة)

  0000 (- مراكش) (3 الطابق) ( 3

:)صعولات) مراكش املغرب فتيجة ل)

مالية.

و حدد مقر التصفية ب شاآع عبد)

اقامة جواد عماآة) الخطابي  الكريم 

(- مراكش) (3 الطابق) ( 3 109شقة)

0000 )مراكش املغرب.)

و عين:
السيد(ة))موفية))آجيح و عنوافه(ا))

اوآير) ايت  ( اغمات) الحسنية  دواآ 

املغرب) مراكش  ( 0000 الحوز)

كمصفي)(ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)1170.

67 I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

 GLOBAL SKILLS TRAINING

 CENTRE PRIVE
جلولال سكيلز ترينين سنت2 بريفي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence(al(andalus(av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

 GLOBAL SKILLS TRAINING

CENTRE PRIVE جلولال سكيلز 

ترينين سنت2 بريفي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد اليزيدي اقامه االفدلس بلوك 

جي   - 0 930 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GLOBAL SKILLS TRAINING
سكيلز) جلولال  (CENTRE PRIVE

ترينين سنت2 بريفي.
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

راص ملهن التعليم والتكوين).
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد اليزيدي اقامه االفدلس بلوك)

جي)  - 0 930)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: جمعون) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) جمعون  ملياء) السيدة 
 0( 98)ط) شاآع هاآون الرشيد آقم)

0)930)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) جمعون  ملياء) السيدة 
 0( 98)ط) شاآع هاآون الرشيد آقم)

0)930)تطوان املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاآيخ)7))أكتولر)

0)0))تحت آقم) 510.

675I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

STE 3 C TRADING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

STE 3 C(TRADING(SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 RESIDENCE HEBRI IMMEUBLE

 C2 APPART(N°1 IFRANE -
.53000 IFRANE(MAROC

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.377
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)0))أكتولر)0)0))تم تعيين)
السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 
 GHOUZLAN  MAJDOULINE

كمسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بازآو) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)377.

676I

CAUDEC CONSEIL

فراينكيش انديسطريال بايبس 
ماروك

إعالن متعدد القراآات

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart) et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC

فراينكيش افديسطريال بايبس 
ماآوك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: بوسكوآةـ  
لوتيسمو)1 باآك افديسطريال أوالد 

صالح  - )718) البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(7(9(7

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في))0)فوف25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تأكيد وفاة السيد كمال بن عبو
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الحامل) محمد  فاف   السيد  تعيين 
للبطاقة الوطنية آقم ب ج)805 9) 
و القاطن بنجمة سيدي مومن إقامة)
آقم) 7)بيس  س) م  (1 س) النخيل 
كمسي2) البيضاء) مومن  سيدي  ((7
أشهر قابلة للتجديد) (6 للشركة ملدة)

مرة واحدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:11 آقم) بند 

مايلي:)سلطات املسي2

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753030.

677I

rochdi(conseil

DIMALOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املساعدة آقم 3 1 

العيون ، 70000، العيون املغرب

DIMALOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

W مدينة 5) ماآس آقم 708 بلوك

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33709

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIMALOX

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال العامة.

مشروع) (: عنوان املقر االجتماعي)

W بلوك) (708 ماآس آقم) ((5 مدينة)

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سطوآ) آشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سطوآ  آشيد  السيد 
فضققضسفث) (37 آقم) (8 7 زفقة)

افزكان)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) سطوآ  آشيد  السيد 
فضققضسفث) (37 آقم) (8 7 زفقة)

افزكان)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)658).

679I

gefoco

HABIBA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

HABIBA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7 

قرية الشمس سفلى  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10931

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HABIBA SERVICE

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).

 7 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قرية الشمس سفلى))-)6000 )اسفي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد فجيب زكراوي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: زكراوي) فجيب  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) زكراوي  فجيب  السيد 

  6000 الصفا) الراشدي  زفقة  (67

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) زكراوي  فجيب  السيد 

  6000 الصفا) الراشدي  زفقة  (67

اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

680I

cth

LISME XPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

LISME XPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شاآع 
زيد بن الرفاعي الطابق 3 معاآف - 

0000) الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 78935

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LISME(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.XPRESS
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات االلكت2وفية.
10)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
(- معاآف) (3 الطابق) الرفاعي  زيد بن 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: أبوكي2) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) أبوكي2  يوسف  السيد 
بلوك)107)آقم) 5)حي شرف))1)اكادير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) أبوكي2  يوسف  السيد 
بلوك)107)آقم) 5)حي شرف))1)اكادير)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)01)753.
681I

DEMER CONSULTING

LARBIL COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 BD(Abdelmoumen , Rue ,(95

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2

20000 ،، الداآالبيضاء املغرب

LARBIL COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

أنس  آقم 5A السكن املنوآ عين 

شق  الداآ البيضاء 00000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78965

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LARBIL COMPANY

الحالقة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

للرجال و النساء)..

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عين) املنوآ  السكن  (5A آقم) ( أنس)

الداآ) ((00000 الداآ البيضاء) ( شق)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد مروان الهبيل):))600 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد العربي أبغوغ):))00 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الهبيل) مروان  محمد  السيد 

 519 كازا كرين تاون فيال) عنوافه(ا))

 (00000 املدينة الخضراء)بوسكوآة)

الداآ البيضاء)املغرب.

السيد العربي أبغوغ عنوافه(ا))6  

 (00000 زفقة برزاك ط) )الجي2وفد)

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الهبيل) مروان  محمد  السيد 

 519 كازا كرين تاون فيال) عنوافه(ا))

 (00000 املدينة الخضراء)بوسكوآة)

الداآ البيضاء)املغرب

السيد العربي أبغوغ عنوافه(ا))6  

 (00000 زفقة برزاك ط) )الجي2وفد)

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))1)753.

68(I

CAFIGEC

ROXAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

ROXAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) زفقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الداآ البيضاء 0100) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77853

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROXAS

غرض الشركة بإيجاز):)االتصاالت)

واإلعالن وغي2ها من األحداث

التفاوض.

زفقة) ((6 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 الطابق) (3 مرس السلطان الشقة)

0100))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سليم) حمومي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سليم  حمومي  السيد 

فرنسا)0100))فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) سليم  حمومي  السيد 

فرنسا)0100))فرنسا فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

68 I

rochdi(conseil

ZARABA FAST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املساعدة آقم 3 1 

العيون ، 70000، العيون املغرب

ZARABA FAST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

موالي عبد هللا عماآة 01 آقم 05 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33711

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZARABA FAST

البناء) (: بإيجاز) الشركة   غرض 

و االشغال العامة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 05 آقم) (01 عماآة) عبد هللا  موالي 

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد زآابة الحافض)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زآابة الحافض عنوافه(ا))

 11 آقم) موآيتافيا  زفقة  تكنة  حي 

كلميم)81000)كلميم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد زآابة الحافض عنوافه(ا))

 11 آقم) موآيتافيا  زفقة  تكنة  حي 

كلميم)81000)كلميم املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)657).

686I

بن علي لألستشاآة ش م م

FREE PHARM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بن علي لألستشاآة ش م م

)95 تجزئة املساآ طريق أسفي 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

FREE PHARM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان 

1 الرقم 9 بلوك 7 تجزئة القا�شي 

عياض اسيل - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FREE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. PHARM
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التجاآة) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة)-)االستي2اد والتصدير.

الت2ويج للمنتجات الصيدالفية) (•

ومنتجات الراحة ومنتجات النظافة.

استي2اد وتوزي  الكواشف على) (•

الوآق أو)IVD)من أجل:

•)جرعة السكر في الدم

HCG(و(L.H(ارتباآ(•

•)فحص أو فحص في2وس فقص)

 HIV Heathitis A.B املناعة البشرية)

C(و

•)استي2اد وتوزي  األجهزة الطبية

واستي2اد وتصدير وتوزي ) شراء) (•

الغذائية واملكمالت) املنتجات  جمي  

الغذائية.

مستحضرات) وتوزي   استي2اد  (•

النظافة) ومنتجات  التجميل 

الشخصية.

جمي ) وتحضي2  وتعبئة  تجاآة  (•

والصيدالفية) الطبية  املنتجات 

ومنتجات الراحة ومنتجات النظافة)

ولي  املعدات الطبية)،.

دكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القا�شي) تجزئة  (7 بلوك) (9 الرقم) (1

مراكش) ( 0000 (- اسيل) عياض 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (50 ( (: ومغرن) سليمان  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 750 ( (: صماط) امينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سليمان ومغرن عنوافه(ا))

اسيل آقم)6 0000 )مراكش املغرب.

عنوافه(ا)) امينة صماط  السيدة 

اسيل آقم)6 0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) امينة صماط  السيدة 
اسيل آقم)6 0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)1)1167.

687I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

STE TIWRDIWINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زفقة 01 آقم )0 حي النجاح 

رنيفرة، 000 5، رنيفرة املغرب
STE TIWRDIWINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول زفقة علي موالي الشريف آقم 
03 - 000 5 رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
35 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIWRDIWINE
غرض الشركة بإيجاز):)التنقيب و)

استغالل املعادن.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول زفقة علي موالي الشريف آقم)

03 - 000 5)رنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عتمان امحزون)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عتمان امحزون عنوافه(ا))

13)اقامة الزهوآ عماآة الف شقة)01 

حي الرياض)10000)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عتمان امحزون عنوافه(ا))

13)اقامة الزهوآ عماآة الف شقة)01 

حي الرياض)10000)الرلاط املغرب
العلوي) الهاشمي  رالد  السيد 

عماآة) الزهوآ  اقامة  (13 عنوافه(ا))

 10000 الرياض) حي  (01 الف شقة)

الرلاط املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

0)0))تحت آقم))9).

688I

CABINET ACHAWR

FIBRE SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet(achawr

  TANGER  BD(MED 05 °( 

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU(N ،

90000، tanger(maroc

FIBRE SYSTEME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9)زفقة 

عمر بن العاص الطابق03 آقم6) 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.91(89

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)18)شتن25)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»9)زفقة عمر بن العاص الطابق03 

طنجة) (90000 (- طنجة) آقم6))

املغرب«)إلى)»الحسني3)جزفاية اقامة)

اليسر آقم0))طنجة)-)90000)طنجة))

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم))))35).

689I

cth

T.H PETRO TRAIDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

T.H PETRO TRAIDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

زآقطوني الطابق 6 شقة 8 - 0360) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78937

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PETRO TRAIDING

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات واملشتقات البت2ولية).

59)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

زآقطوني الطابق)6)شقة)8 - 0360) 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: تفسكى) حمو  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمو تفسكى عنوافه(ا))حي)
33)عين) موالي عبدهللا زفقة)  )آقم)

الشق)1)الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حمو تفسكى عنوافه(ا))حي)
33)عين) موالي عبدهللا زفقة)  )آقم)

الشق)1)الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753199.

690I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

STE MAYAG-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زفقة 01 آقم )0 حي النجاح 

رنيفرة، 000 5، رنيفرة املغرب

STE MAYAG-AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت مو�شى 

الحمام مريرت - 000 5 رنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAYAG-AGRI

تسيي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي.

ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5 000 (- مريرت) الحمام  مو�شى 

رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مصدق) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مصدق  ايوب  السيد 

بلوك)05)آقم)30)حي املصلى)000 5 

رنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مصدق  ايوب  السيد 

بلوك)05)آقم)30)حي املصلى)000 5 

رنيفرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

0)0))تحت آقم)91).

691I

بن علي لألستشاآة ش م م

NAT PACK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بن علي لألستشاآة ش م م

)95 تجزئة املساآ طريق أسفي 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

NAT PACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )95 

تجزئة املساآ طريق اسفي - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107 69

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PACK

و) صن   (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزي  مواد التلفيف بالوآق.

 95( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  0000 (- تجزئة املساآ طريق اسفي)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

اليزيد) هاآوني  علوي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اليزيد) هاآوني  علوي  السيد 

 1 35))سيدي عباد) الرقم) عنوافه(ا))

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

اليزيد) هاآوني  علوي  السيد 

سيدي عباد1  ((35 الرقم) عنوافه(ا))

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116538.

69(I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

MMSG AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زفقة 01 آقم )0 حي النجاح 

رنيفرة، 000 5، رنيفرة املغرب
MMSG AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سبت ايت 
آحو موالي بوعزة - 000 5 رنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3535
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MMSG(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)
االستي2اد،تسيي2 االستغالل الفالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)سبت ايت)
رنيفرة) (5 000 (- آحو موالي بوعزة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد فوآالدين البداوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البداوي) فوآالدين  السيد 
موالي) آحو  ايت  سبت  عنوافه(ا))

بوعزة)000 5)رنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
البداوي) فوآالدين  السيد 
موالي) آحو  ايت  سبت  عنوافه(ا))

بوعزة)000 5)رنيفرة املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاآيخ)6))أكتولر)

0)0))تحت آقم)883.

693I

(S COMPTE

ALUM BEJAAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

ALUM BEJAAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 97 تجزئة 

النخيل  - 5060) ابي الجعد املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.351

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 فوف25) (0( في) املؤآخ 

ذات) شركة  (ALUM BEJAAD حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 97 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 

ابي الجعد) ((5060 (- ( تجزئة النخيل)

املغرب فتيجة لخساآة اكت2 من ثالثة)

اآلاع آاس املال.

و عين:

و) برطوط  ( الشرقاوي) السيد(ة))

عنوافه(ا))97)تجزئة النخيل))5060) 

(ة)) كمصفي) املغرب  الجعد  ابي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ))0)فوف25)0)0))وفي)97)تجزئة)

النخيل))-)5060))ابي الجعد املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم))11.

695I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

STE HANDELKO-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زفقة 01 آقم )0 حي النجاح 

رنيفرة، 000 5، رنيفرة املغرب

STE HANDELKO-AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ايت 

يعقوب اوعيسا ملوية القباب - 

000 5 رنيفرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(03

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ملوية) اوعيسا  يعقوب  ايت  »دواآ 

القباب)-)000 5)رنيفرة املغرب«)إلى)

»السفلي و الطابق االول تجزئة اليمن)

01 - 000 5)رنيفرة))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

0)0))تحت آقم)88).

696I

بن علي لألستشاآة ش م م

OIL FAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بن علي لألستشاآة ش م م

)95 تجزئة املساآ طريق أسفي 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

OIL FAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )95 

تجزئة املساآ طريق اسفي - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1073 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OIL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAM

غرض الشركة بإيجاز):)استخالص)

و تصدير زيوت اآكان.

 95( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  0000 (- تجزئة املساآ طريق اسفي)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

سيدي) هاآوني  علوي  السيد 

 100 حصة بقيمة) (1.000 ( (: محمد)

دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سيدي) هاآوني  علوي  السيد 

سيدي) ((35 الرقم) محمد عنوافه(ا))

عباد)1 0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

سيدي) هاآوني  علوي  السيد 

سيدي) ((35 الرقم) محمد عنوافه(ا))

عباد1 0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

0))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)0  116.

697I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بــوبـــوالســيـــون  كــــريـــــا  -  

ش.ذ.م.م. بـشــــريـــكــــة  مـنـفـــــردة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بــولـــوالســيـــون  كــــريـــــا  -  ش.ذ.م.م. 

بـشــــريـــكــــة  مـنـفـــــردة  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) مـحـــج 
مــــرس السلطــــان الطـــابــق األول  

شـقـــــة آقــــــم  3   -- 0130) البيضــاء  

املــغــــرب .

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 18.955

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تقرآ حل) 3))شتن25) املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد بــولـــوالســيـــون))كــــريـــــا))

مـنـفـــــردة))) ( بـشــــريـــكــــة) ش.ذ.م.م.) ( (-

مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم وعنوان)

مــــرس) مـحـــج  ((6 اإلجتماعي) مقرها 

شـقـــــة) ( األول) الطـــابــق  السلطــــان 
آقــــــم))3   -- 0130))البيضــاء))املــغــــرب))

فتيجة ل):)رــروج))الشـــريـــك الــرئيــســي)

و األزمـــة)) ( الـمـنـــافـســــة) (، فـــي الشــركـــة)

اإلقــتـــصـــــاديــــــة).

و حدد مقر التصفية ب)6))مـحـــج)
األول)) الطـــابــق  السلطــــان  مــــرس 

البيضــاء)) ((0130 --    3 ( شـقـــــة آقــــــم)

املــغــــرب).)

و عين:

و) ( مــزابــــي) ( ( نـعــيــــمــــة) السيد(ة))

زفقـــة) التضـــامــــن  تجـــزئـــة  عنوافه(ا))

البيضــاء))) ((0( 0 آقـــم) 3   فيــال  (5

املــغـــرب)))كمصفي)(ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 (6 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
مـحـــج مــــرس السلطــــان الطـــابــق األول))

شـقـــــة آقــــــم))3  

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)7)7.)75.

698I

PRESTACOMPTA

HADEK TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسي2ة آقم 

 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

1000 ، شيشاوة املغرب

 HADEK TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

محل بمركز اكويدير جماعة 

السعيدات,شيشاوة - 1000  

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1579

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HADEK TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإيجاز):))-1))))مقاول)

في الري)

و) املختلفة  أشغال  مقاول  ((-  

البناء))

-3مسي2 األمالك)))))

(: االجتماعي) املقر  .عنوان 

جماعة) اكويدير  بمركز  محل 

  1000 (- السعيدات,شيشاوة)

شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 3.000 ( (: حادق) الياس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

 3000 (: حادق) الياس  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) حادق  الياس  السيد 

شيشاوة)) ( السعيدات) الهالالت  دواآ 

1000 )شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) حادق  الياس  السيد 

شيشاوة)) ( السعيدات) الهالالت  دواآ 

1000 )شيشاوة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتافوت))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/3 3.

699I

(S COMPTE

ابو ايوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

ابو ايوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ايت 

الحاج جماعة القروية عين قيشر  - 

)7 5) ابي الجعد املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(97

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) املؤآخ في) 0)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( ايوب) ابو  الوحيد  الشريك 
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

الحاج) ايت  دواآ  اإلجتماعي  مقرها 

جماعة القروية عين قيشر))-))7 5) 

ابي الجعد املغرب فتيجة ل):)مساطر)

اداآية.

و حدد مقر التصفية ب دواآ ايت)

الحاج جماعة القروية عين قيشر))-)

)7 5))ابي الجعد املغرب.)

و عين:

و) حاكيمي  ( محمد) السيد(ة))

جماعة) الحاج  ايت  دواآ  عنوافه(ا))

ابي) ((5 7( ( قيشر) عين  القروية 

الجعد املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

دواآ ايت الحاج جماعة القروية عين)

قيشر ابي الجعد

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 11.

700I

gestion((pluriel

 SPATULLAB   SARL.
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestion  pluriel

امل      زفقة  6   آقم  10  

ال25فو�شي  -  الداآ  البيضاء ، 

0600)، الداآ  البيضاء املغرب

 SPATULLAB   SARL. ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) محج 

مرس السلطان شقة آقم 3 الطابق 

1  الداآ  البيضاء  املغرب - 0000) 

الداآ  البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

379003

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SPATULLAB   SARL. ASSOCIE

.UNIQUE

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد))الكيماويات و املخ25ية.

6))محج) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) (3 مرس السلطان شقة آقم)

 (0000 (- )املغرب) البيضاء) ( الداآ) ( (1

الداآ))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فدوى) ( السيدة مفرض)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)فدوى عنوافه(ا)) السيدة مفرض)

اقامة ياسمين) (1 حي القدس تجزئة)

 (0600 ال25فو�شي) ( سيدي) ( ( (5 ( آقم)

الداآ))البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

)فدوى عنوافه(ا)) السيدة مفرض)

اقامة ياسمين) (1 حي القدس تجزئة)

 (0600 ال25فو�شي) ( سيدي) ( ( (5 ( آقم)

الداآ))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)  )753.

701I

MECOMPTES

NOVATIS
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC آقم ) , 

مندآوفة سيدي معروف الداآ 

البيضاء، 50)0)، الداآ البيضاء 

املغرب

NOVATIS شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

أميمة السايح حي الراسين، إقامة 

لينا الطابق 5 الشقة 7 الداآ 

البيضاء - 000) الداآ البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3 1(79

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)18)ف25اير)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الراسين،) حي  السايح  أميمة  »شاآع 

الداآ) (7 الشقة) (5 إقامة لينا الطابق)

البيضاء) الداآ  ((000 (- البيضاء)

إقامة) إبن املعتز  »شاآع  إلى) املغرب«)

 ( 1)الرقم) ))الشقة) ))الطابق) جويو)

الداآ) ((000 (- بلفيدير الداآ البيضاء)

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)00 751.

70(I

DATA COMPTA

SARAB PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

DATA COMPTA

 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

SARAB PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة احمد 

املنجوآ آقم 7  الطابق ا لسفلي حي 

ال25افص ص.ب  613 فا ل فلو آي - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.8 951

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)05)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  SARAB PECHE الوحيد) الشريك 

دآهم) (100.000 آأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة احمد)

الطابق ا لسفلي حي) ( (7 املنجوآ آقم)

فا ل فلو آي) ال25افص ص.ب) 613)

(: ل) فتيجة  املغرب  طنجة  (90000  -

الحل املبكر للشركة.

زفقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

احمد املنجوآ آقم)7))الطابق السفلي)

فال فلو) ( حي ال25افص ص.ب) 613)

آي))-)90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))آشيد))جابر و عنوافه(ا))

       70 آقم) بوقنادل  سيدي  زفقة 

(ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)70)35).

703I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 STE GOLDEN

TRANSLATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

  STE GOLDEN TRANSLATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

املسجد عماآة 9 الشقة 11 الطابق) 

زفقة إمام مالك كليز  - 0000  

مراكش املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.867(1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتن25) ((3 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116839.

70 I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 KLF ENGINEERING

COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

  KLF(Engineering(Company

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

سيدي ،جماعة سعيدات ،شيشاوة. 

- 1000  شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1571

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KLF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Engineering(Company

-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)

أعمال أو تشييد متنوعة.

الخضراء) املساحات  -)تطوير 

وأعمال البستنة.

-3تاجر معدات أو لوحات للطاقة)

الشمسية أو الرياح

استي2اد) وسيط  أو  تاجر  ( -

وتصدير.
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عنوان املقر االجتماعي):)دواآ اوالد)

سيدي)،جماعة سعيدات)،شيشاوة.)

- 1000 )شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة ليلى الحنصالي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ليلى الحنصالي عنوافه(ا))

دواآ اوالد سيدي السعيدات،شيشاوة))

1000 )شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة ليلى الحنصالي عنوافه(ا))

دواآ اوالد سيدي السعيدات،شيشاوة))

1000 )شيشاوة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بامنتافوت) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)0)/)38.

705I

COMPTA UNITED

 STE LE GOUT D›OR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA UNITED

 AV MOHAMED BEN

 ABDELKRIM KHATTABI BP

 3412 SIDI(TALHA، 93000،

TETOUAN MAROC

 STE LE GOUT D›OR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

املساعد احمد املرابط داآ الفا�شي 
آقم 01 الطابق الراب  تطوان 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(79(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE LE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GOUT D’OR SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)مخ5زة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الفا�شي) داآ  املرابط  احمد  املساعد 

آقم)01)الطابق الراب  تطوان)93000 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الكوهن) سفيان  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكوهن) سفيان  محمد  السيد 

احمد) املساعد  شاآع  عنوافه(ا))

 93000  01 املرابط داآ الفا�شي آقم)

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكوهن) سفيان  محمد  السيد 

احمد) املساعد  شاآع  عنوافه(ا))

 93000  01 املرابط داآ الفا�شي آقم)

تطوان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (0( بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم) 53).

706I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

STE TINILFTE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

STE TINILFTE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

املصلة حي ازوآان امنتافوت - 

1000  شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1575

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TINILFTE TRAVAUX

-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)

أعمال أو تشييد متنوعة.

-)مفاوض..

زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املصلة حي ازوآان امنتافوت)-)1000  

شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بواحي) آشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آشيد بواحي عنوافه(ا))حي)

شيشاوة) ( 1000 امنتافوت) ازوآان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد آشيد بواحي عنوافه(ا))حي)

شيشاوة) ( 1000 امنتافوت) ازوآان 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتافوت))بتاآيخ)05)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/ 38.

708I

PRESTACOMPTA

SPN JABBOURI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسي2ة آقم 

 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

1000 ، شيشاوة املغرب

SPN JABBOURI    شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عبد الكريم الخطابي إقامة جواد 

عماآة 109 منزل آقم 3  الطابق  3  , 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 107871

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   JABBOURI
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

أشغال املختلفة و البناء))
-))بي  االالت الفالحية))

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جواد) إقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
عماآة)109)منزل آقم)3 )الطابق))3  , 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الحسين جبوآي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 1000 (: السيد الحسين جبوآي) (

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين جبوآي عنوافه(ا))
املختاآ)) سيدي  جبوآ  سيدي  دواآ 

شيشاوة))1000 )شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسين جبوآي عنوافه(ا))
املختاآ)) سيدي  جبوآ  سيدي  دواآ 

شيشاوة))1000 )شيشاوة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)5 73.
710I

BHA CONSULTING

EVOIMPACTE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،0 ، .

EVOIMPACTE NEGOCE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة  

- 1000  شيشاوة اململكة املغرلية.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.11(5

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)7))أكتولر)0)0))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 EVOIMPACTE الوحيد) الشريك 

 100.000 )مبلغ آأسمالها) (NEGOCE

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

شيشاوة) ( 1000 (- ( النهضة) حي 

الركود) (: ل) فتيجة  املغرلية  اململكة 

االقتصادي.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شيشاوة اململكة) ( 1000 (- ( النهضة)

املغرلية.)

و عين:
العلوي) ( مصطفى) السيد(ة))

  1000 ( النهضة) حي  عنوافه(ا)) و 

شيشاوة اململكة املغرلية كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتافوت))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/  3.

711I

AL AMAL IT SARL AU

AL AMAL IT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL AMAL IT SARL AU

 HAY EL ALAOUIENE RUE RAM

 ALLAH(N 2 ، 10000، TEMARA

MAROC

AL AMAL IT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العلويين زفقة آام هللا آقم ) - 

10000 تماآة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7331

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAL IT SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)ولي )

مواد ومعدات الكمبيوتر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العلويين زفقة آام هللا آقم)) - 10000 

تماآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( فوزية) الطيب  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوافه(ا)) السيدة الطيب فوزية)

 ( آقم) هللا  آام  زفقة  العلويين  حي 

10000)تماآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

)عنوافه(ا)) السيدة الطيب فوزية)

 ( آقم) هللا  آام  زفقة  العلويين  حي 

10000)تماآة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)98)108.

71(I

FIDURIZK

MULTI SERVICES Y.R.H.R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC

MULTI SERVICES Y.R.H.R شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب ب 

بناية 5 اقامة آقم 01 حي عتمان 

بوزفيقة بوزفيقة 13100 بوزفيقة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 (7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MULTI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES Y.R.H.R

تأجي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات الطرق واإلنشاءات.

(، والتحليل) (، الطرق) أعمال 

والخرسافة املسلحة..

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

01)حي عتمان) اقامة آقم) (5 ب بناية)

بوزفيقة) (13100 بوزفيقة) بوزفيقة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

بقيمة) (500 (: السيد عناك آشيد)

100)دآهم.

 500 (: محمد) الشودالي  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عناك آشيد عنوافه(ا))دواآ)

بنسليمان) تيزغة  عين  يونس  اوالد 

13000)بنسليمان املغرب.

السيد الشودالي محمد عنوافه(ا))

دواآ اوالد يونس عين تيزغة بنسليمان)

13000)بنسليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عناك آشيد عنوافه(ا))دواآ)

بنسليمان) تيزغة  عين  يونس  اوالد 

13000)بنسليمان املغرب

السيد الشودالي محمد عنوافه(ا))

دواآ اوالد يونس عين تيزغة بنسليمان)

13000)بنسليمان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( سليمان) ب5ن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)360.

713I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SIBASTRA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

SIBASTRA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
آقم   ،اقامة مايوآكا ،حي القدس 

،شيشاوة. - 1000  شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1573

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIBASTRA TRAVAUX
-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)

أعمال أو تشييد متنوعة..
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القدس) ،حي  مايوآكا) ،اقامة  آقم) )
،شيشاوة.)-)1000 )شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: باسالم) سمي2ة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 800 ( (: باسالم) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سمي2ة باسالم عنوافه(ا))
عياض) القا�شي  زفقة  االداآي  حي 

امنتافوت)1000 )شيشاوة املغرب.
عنوافه(ا)) باسالم  ياسين  السيد 
عياض) القا�شي  زفقة  االداآي  الحي 

امنتافوت)1000 )شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سمي2ة باسالم عنوافه(ا))
عياض) القا�شي  زفقة  االداآي  حي 

امنتافوت)1000 )شيشاوة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتافوت))بتاآيخ)05)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/383.
71 I

Colors(Prod

كولورس برود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Colors(Prod
آقم ))) بلوك د تجزئة الوحدة 
العيون ، 70000، العيون املغرب

كولوآس برود شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 701 

بلوك ج مدينة الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33 83

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كولوآس برود.

االفتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصري والصحافة.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم)701 

(- العيون) الوحدة  مدينة  ج  بلوك 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد رطري حببا):))100)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رطري حببا عنوافه(ا))آقم)
بلوك د تجزئة الوحدة العيون) ((((

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رطري حببا عنوافه(ا))آقم)
بلوك د تجزئة الوحدة العيون) ((((

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)19)أكتولر)

0)0))تحت آقم)91 ).

715I

scene(concept

AO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

scene(concept

 Res(islane(saada 143 1 3

 Res(islane(saada، 40000،

Marrakech(maroc

AO TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 158 

الحي الصناعي سيدي غافم مكتب 

آقم 11  - 0000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107685

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فقل األشخاص لصالح الغي2.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)158 

مكتب) غافم  سيدي  الصناعي  الحي 

آقم)11  - 0000 )مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( عمر) طريبق  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد طريبق عمر عنوافه(ا)))حي)
 90100  11 آقم) (98 بن كي2ان زفقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد طريبق عمر))عنوافه(ا)))حي)
 90100  11 آقم) (98 بن كي2ان زفقة)

طنجة املغرب

السيد طريبق عمر))عنوافه(ا)))حي)
 90100  11 آقم) (98 بن كي2ان زفقة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) ((8 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116733.

716I

SM SOUTH CAPITAL

REAL INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière

 la(bourse(bd(des(FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC

REAL INOX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

ثافوي 110 كم 6. 1 عين حرودة - 

8630) الداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.67107

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»0.000) )دآهم«)أي من)»600.000 

عن) دآهم«) (1.0(0.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753178.

717I

SM SOUTH CAPITAL

REAL INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière

 la(bourse(bd(des(FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC

REAL INOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

ثافوي 110 كم 6. 1 عين حرودة - 

8630) الداآ البيضاء املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.67107

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) ((.980.000«

»0.000)1.0)دآهم«)إلى)»000.000.  

دآهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أآلاح أو عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753178.

718I

M.A.I GROUPE SERVICE

AFRIQUE TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

AFRIQUE TP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املغرب 

العربي أ) آقم 80 بئ2 الرامي - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
569(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRIQUE TP
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم
فجاآة االملنيوم

االشغال املختلفة.
املغرب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربي أ))آقم)80)بئ2 الرامي)-)000 1 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (300 ( (: السيد لزعر حمزة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
 300 ( (: جمال) دحمان  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
((: ( السيد الكغاط افدل�شي محمد)
300)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

.
السيد دحمان احمد):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) حمزة  لزعر  السيد 
بئ2 الرامي) (80 آقم) املغرب العربي أ))

000 1)القنيطرة املغرب.
عنوافه(ا)) جمال  دحمان  السيد 
بئ2 الرامي) (80 آقم) املغرب العربي أ))

000 1)القنيطرة املغرب.
محمد) افدل�شي  الكغاط  السيد 
 80 آقم) املغرب العربي أ)) عنوافه(ا))

بئ2 الرامي)000 1)القنيطرة املغرب.
عنوافه(ا)) احمد  دحمان  السيد 
بئ2 الرامي) (80 آقم) املغرب العربي أ))

000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) احمد  دحمان  السيد 

بئ2 الرامي) (80 آقم) املغرب العربي أ))

000 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)79858.

719I

KBH CONSULTING

 INVEST PROCESS MAROC

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

 INVEST PROCESS MAROC

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم    

شاآع محمد السالوي  فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 611

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INVEST PROCESS MAROC

.SARL AU
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و) بي   (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء)جميي  اللوازم و األجهزة الطبية.

و) اللوازم  جميي   و شراء) بي   ( (-

األجهزة الصيدلية.

-)أشغال البناء...

آقم)    (: عنوان املقر االجتماعي)

 30000 )فاس) شاآع محمد السالوي)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة فاطمة الجبيلي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة الجبيلي عنوافه(ا))

 30000 ( عين قادوس) ((03 زفقة) (30

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فاطمة الجبيلي عنوافه(ا))

 30000 ( عين قادوس) ((03 زفقة) (30

فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)978).

7(0I

AUDEC EXPERTISE

AB PROCLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard(Zerktouni, ,((3

 7éme(étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc

AB PROCLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زفقة 

أيت أوآير شاآع موالي يوسف - 

0000)  الداآ البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 77889

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROCLEAN
التعقيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) امليكافيكية  عن طريق اإلجراءات 
الكيميائية وتنظيف واجهات املحالت)

واملخازن السكنية..
زفقة) (03 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- يوسف) موالي  شاآع  أوآير  أيت 

0000)))الداآ البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 800 ( (: غيتة) بوزآاآي  ( السيدة)
حصة بقيمة)80.000)دآهم للحصة).
السيدة))عزيز شيماء):))00))حصة)

بقيمة)0.000))دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بوزآاآي غيتة عنوافه(ا)) ( السيدة)
زفقة بندهان الطابق)1 0000))الداآ)

البيضاء)))املغرب.
عنوافه(ا)) شيماء) عزيز  ( السيدة)
سيدي) (108 آقم) (1 الفتح) اسكان 
البيضاء))) الداآ  ((0000 ( معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوزآاآي غيتة عنوافه(ا)) ( السيدة)
زفقة بندهان الطابق)1 0000))الداآ)

البيضاء)))املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.
7(1I

مركز الجبايات و املحاسبة

AFEGROU TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
آقم 31 الطابق الراب  عماآة امناآ ، 

86350، افزكان املغرب
AFEGROU TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السعادة زفقة 1603 آقم 119 

الدشي2ة الجهادية افزكان - 86360 
الدشي2ة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(0509

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 ماآس) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFEGROU TRANS
غرض الشركة بإيجاز):)

-)فقل البضائ  لحساب الغي2..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 119 آقم) (1603 زفقة) السعادة 
 86360 (- افزكان) الجهادية  الدشي2ة 

الدشي2ة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد افكروش عبد هللا):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) عبد  افكروش  السيد 
طنجة)) بورالف  حي  عنوافه(ا))

0 900)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

هللا) عبد  افكروش  السيد 

طنجة)) بورالف  حي  عنوافه(ا))

0 900)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بافزكان)

0)0))تحت آقم)798.

7((I

gefoco

SAFIOTECH SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

SAFIOTECH SERVICE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1 

املجد تجزئة السالم  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10915

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAFIOTECH SERVICE

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شبكة الحاسوب.
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 1 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املجد تجزئة السالم))-)6000 )اسفي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( آزوقي) رالد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
)السيد رالد آزوقي)):)1000)بقيمة)

100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) ( آزوقي) رالد  السيد 
15)زفقة النخيل حي السالم))6000  

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ( آزوقي) رالد  السيد 
15)زفقة النخيل حي السالم))6000  

اسفي املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (10 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

7(3I

Aïd(comptable

STE AMAPOUMON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd(comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
STE AMAPOUMON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Tizi(ousli وعنوان مقرها اإلجتماعي
Centre(taza - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5599
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAPOUMON
 Travaux(: غرض الشركة بإيجاز)
 divers(ou(constructions/travaux

.de(plantation/négoce
 Tizi(ousli(:(عنوان املقر االجتماعي

Centre(taza(-(35000)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 509 ( (: الخنو�شي) السيد مجيدو 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 500 ( (: آشيد) عزوز  ابن  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مجيدو الخنو�شي عنوافه(ا))
حي الحسني تجزئة جنان))الشرق آقم)

65)وجدة)35000)تازة املغرب.
السيد ابن عزوز آشيد عنوافه(ا))
تازة) (35000 جرسيف) حمرية  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مجيدو الخنو�شي عنوافه(ا))
حي الحسني تجزئة جنان))الشرق آقم)

65)وجدة)35000)تازة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)507.
7( I

Fidogest

BUILD INVEST ML
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidogest
 GH1 IMM1 N°2 RCE(AL(BADR

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20300، CASA(MAROC

BUILD INVEST ML شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 96  

شاآع أففا الطابق 9 الشقة 91 أففا - 

0))0) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77105

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BUILD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST ML

غرض الشركة بإيجاز):)•)

االنعاش العقاآي

مختلف اشغال البناء (•

عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)96  

شاآع أففا الطابق)9)الشقة)91)أففا)-)

0))0))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد))حسيني مني2):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: لكبي2) الحمراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مني2  حسيني  السيد 

شاآع) اسماعيل  موالي  تجزئة 

18سيدي) آقم) السو�شي  الحسين 

مومن)00 0))الداآ البيضاء)املغرب.

السيد الحمراوي لكبي2 عنوافه(ا))

الرقم) ( 3 بلوك ب الزفقة) (1 ملكانسة)

165 50 0))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مني2  حسيني  السيد 

شاآع) اسماعيل  موالي  تجزئة 

18سيدي) آقم) السو�شي  الحسين 

مومن)00 0))الداآ البيضاء)املغرب)

السيد الحمراوي لكبي2 عنوافه(ا))

الرقم) ( 3 بلوك ب الزفقة) (1 ملكانسة)

165 50 0))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751057.

7(5I

ANDERSEN CONSULTING

TRANCOMED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

TRANCOMED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زفقة 

الفرابي ما بين الطابقين آقم 6 أ - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.68 19

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):

احمد بوهالل) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((50

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتولر) ((1 بتاآيخ) بخالق  املصطفى 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35365).

7(6I
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LA VIE COMPTABLE

DAGHAM IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE

ال25كة ج ه 7 عماآة )9 الشقة ) حي 

الحسني الداآ البيضاء ، 00)0)، 

CASABLANCA MAROC

DAGHAM IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية وفاق آقم 9  في2اآ الداآ 

البيضاء - 0000) الداآ اليضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 77957

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAGHAM IMMOBILIER

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

في2اآ الداآ) ( 9 الصناعية وفاق آقم)

اليضاء) الداآ  ((0000 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوشعيب شهاب عنوافه(ا))

زفقة القصر الصغي2 حي السالم)) (1(

000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوشعيب شهاب عنوافه(ا))

زفقة القصر الصغي2 حي السالم)) (1(

000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)751969.

7(7I

gefoco

DIKI SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

DIKI SYSTEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1 دواآ 

البخاتي رط ازكان  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10789

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIKI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEM

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اليمنيوم).
 1 آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6000 (- ( ازكان) البخاتي رط  دواآ 

اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ديكي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: ( ديكي) محمد  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ديكي))عنوافه(ا))38 

اسفي) ( 6000 ( دآب البحر حي م ق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد ديكي))عنوافه(ا))38 

اسفي) ( 6000 ( دآب البحر حي م ق)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

7(8I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

فرانككوم بريفي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH

 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC

فرافككوم بريفي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )66 
تجزئة اكدال ايت ملول - 86150  

ايت ملول املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.18087

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)3))أكتولر)0)0))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
بريفي)) فرافككوم  الوحيد  الشريك 
مبلغ آأسمالها)30.000)دآهم وعنوان)
تجزئة) (66( آقم) اإلجتماعي  مقرها 
اكدال ايت ملول)-)86150))ايت ملول)
النهائي) التوقف  (: ل) فتيجة  املغرب 

للنشاط التجاآي.
 66( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
ملول) ايت  (86150 (- اكدال) تجزئة 

املغرب.)
و عين:

موماد) ايت  ( ( حسن) ( السيد(ة))
حي) م  منطقة  آقم)  ) عنوافه(ا)) و 
املغرب) اكادير  ( (80000 ا) فوفتب 

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

اكدال ايت ملول
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بافزكان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)))19.

7(9I

GHALLIL CONSULTING

 EQUIPEMENTتجهيز سطاف
STAF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GHALLIL CONSULTING
 DR(GHALLIL(TAGHZOUTE ،

TINGHIR ،45200 املغرب
  EQUIPEMENT STAFتجهيز سطاف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ غليل، 

تغزوت - )565  تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

9(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تجهيز) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. EQUIPEMENT STAFسطاف
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ألعمال البناء)و االشغال املختلفة

تأجي2 معدات

تجاآة..

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

غليل،)تغزوت)-))565 )تنغي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
البدوي) املجيد  عبد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
البدوي) املجيد  عبد  السيد 
عنوافه(ا))دواآ غليل،)تغزوت))565  

تنغي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
البدوي) املجيد  عبد  السيد 
عنوافه(ا))دواآ غليل،)تغزوت))565  

تنغي2 املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتنغي2) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)659.

730I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE TACHKA TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK

شاآع الفداء تجزئة سمي2ة تاوفات  

000 3  املغرب تاوفات، 000 3، 

تاوفات املغرب

 STE TACHKA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دواآ 

بوهودة املركز تاوفات - 000 3 

تاوفات املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.1503

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

 STE TACHKA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي دواآ بوهودة املركز)

املغرب) تاوفات  (3 000 (- تاوفات)

فتيجة ل-).

و عين:

و) بوفقاية  ( ادآيس) السيد(ة))

دواآ بوهودة املركز تاوفات) عنوافه(ا))

(ة)) تاوفات املغرب كمصفي) (3 000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دواآ) وفي  ((0(0 أكتولر) ((0 بتاآيخ)

 3 000 (- تاوفات) املركز  بوهودة 

تاوفات املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوفات))بتاآيخ)3))أكتولر)

0)0))تحت آقم)0.

731I

MEH EXPERTISE

SOCIÉTÉ M.E.N.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

8  زفقة املحطة شقة آقم 8 حي 

إقبال رريبكة ، 3)50)، رريبكة 

املغرب

SOCIÉTÉ(M.E.N.S  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مقرها في 

 1 السوق ا لقديم بلوك د زفقة 

1) غشت الطابق الثاني  - 5000) 

رريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6695

 (( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIÉTÉ(M.E.N.S

الصيافة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للمنشآت-التنظيف) امليكافيكية 

الصناعي-اشغال مختلفة أو البناء).

مقرها) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السوق ا لقديم بلوك د زفقة) في) 1)

 (5000 (- ( غشت الطابق الثاني) ((1

رريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد تشوآلو يحيى):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: عبد هللا) السيد صالحي 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) يحيى  تشوآلو  السيد 

 ocp(15)شاآع عالل بن عبد هللا حي

5000))رريبكة املغرب.

السيد صالحي عبد هللا عنوافه(ا))

 chantier( marocain( bloc( N( N°1

5000))رريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) يحيى  تشوآلو  السيد 

 ocp(15)شاآع عالل بن عبد هللا حي

5000))رريبكة املغرب

السيد صالحي عبد هللا عنوافه(ا))

 chantier( marocain( bloc( N( N°1

5000))رريبكة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بخريبكة)

0)0))تحت آقم)839.

73(I

»LAMANE MONTAGE CONCEPT«

 PRECICIA LABO«

»METROLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PRECICIA LABO«

»METROLOGIE

شاآع عبد الكريم الخطابي، إقامة 

فوآموفدي، الشقة 18، النجد 1، 

 EL JADIDA ،( 000 ، الجديدة

MAROC

 PRECICIA LABO«

METROLOGIE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 

الكريم الخطابي، إقامة فوآموفدي، 

الشقة 18، النجد 1، الجديدة - 

000 ) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16250

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16989

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 PRECICIA LABO« (: تسميتها)

.»METROLOGIE

 (1 (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بي ) ((( (- القياس الصناعي واألجهزة.)

وإصالح أجهزة القياس الصناعية.)3) 

التجاآة الصناعية..

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

إقامة فوآموفدي،) الكريم الخطابي،)

(- الجديدة) (،1 النجد) (،18 الشقة)

000 ))الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة سليمة امزيود)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سليمة امزيود عنوافه(ا))

الجديدة) (،18 آقم) (،1 تجزئة النجد)

000 ))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سليمة امزيود عنوافه(ا))

الجديدة) (،18 آقم) (،1 تجزئة النجد)

000 ))الجديدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ)9))شتن25)

0)0))تحت آقم) 0 5).

733I

BURCICA

 AFRIC
CHIMIE&CONSULTANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BURCICA

)3  زفقة مصطفى املعاني املكتب 

 1 الطابق 5 الداآ البيضاء ، 

0610)، الداآ البيضاء املغرب

  AFRIC CHIMIE&CONSULTANTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) زفقة 

جالل الدين السيوتي  - 0100) 

الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(9 37

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 يوفيو) ((6 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 Othman (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (Benjelloun( 750

من أصل)3.000)حصة لفائدة))السيد)

 1( بتاآيخ) (Claudette( Cuvillier (ة))

يوفيو)0)0).

 Othman (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (Benjelloun( 750

لفائدة)) حصة  (3.000 أصل) من 

 Jessica( Eve( ( Paccanari (ة)) السيد)

بتاآيخ))1)يوفيو)0)0).

 Othman (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (Benjelloun( 750

من أصل)3.000)حصة لفائدة))السيد)

 Pierre( Jean( Louis( ( Paccanari (ة))

بتاآيخ))1)يوفيو)0)0).

 Othman (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (Benjelloun( 750

من أصل)3.000)حصة لفائدة))السيد)

(ة))Jean François  Paccanari)بتاآيخ)

)1)يوفيو)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)9933 7.

73 I

ORIEN.COMPTA

LES FRERES S.M PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شاآع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

LES FRERES S.M PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 

فصي2ي شاآع الحسن الثاني حي 

السالم سيدي سليمان - 60300 

بركان املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5857

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (10 املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 LES FRERES S.M الشريك الوحيد)

 100.000 آأسمالها) مبلغ  ( (PRO

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

الثاني) الحسن  شاآع  فصي2ي  عماآة 

حي السالم سيدي سليمان)-)60300 

انعدام) (: ل) فتيجة  املغرب  بركان 

النشاط.

عماآة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حي) الثاني  الحسن  شاآع  فصي2ي 

 60300 (- سليمان) سيدي  السالم 

بركان املغرب.)

و عين:

و) فصي2ي  ( سمي2) السيد(ة))
ليمون) حي  تلسينت  زفقة  عنوافه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  بركان  (60300

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)3  .

735I

CABINET RSF SARL

Société souhail 6 chahdi
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

Société(souhail 6 chahdi  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد السالوي – فاس. املغرب - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6(389

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 ماآس) (0 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Société(souhail(6(chahdi

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرلاء،)الت2صيص و أشغال أررى.

عنوان املقر االجتماعي):)  )شاآع)

(- املغرب) فاس.) (– السالوي) محمد 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



16251 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

الشهدي) الوزاني  سهيل  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشهدي) الوزاني  سهيل  السيد 
إقامة موالي) (9 167)شاآع) عنوافه(ا))
 30000 املغرب) تغات فاس.) إدآيس 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشهدي) الوزاني  سهيل  السيد 
إقامة موالي) (9 167)شاآع) عنوافه(ا))
 30000 املغرب) تغات فاس.) إدآيس 

فاس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
ماآس) (1( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)389)6.
736I

STE FIDLAMIAE SARL

HOUSSAM CERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
HOUSSAM CERAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

النعيم شقة )1 عماآة )6 تابريكة 
بطافة   - 11000 سال املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.30167
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 6( عماآة) (1( شقة) النعيم  »إقامة 
تابريكة بطافة)))-)11000)سال املغرب«)
 89 »تجزئة حدائق معموآة آقم) إلى)
سال الجديدة)-)11000)سال))املغرب«

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بسال) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)91)35.

737I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

جالء أكري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
جالء أكري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دواآ 

والد اعمران والد جام  ملطة موالي 
بعقوب  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.6 031
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في))))أكتولر)0)0))تقرآ حل)
مسؤولية) ذات  شركة  أكري  جالء)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
اعمران) والد  دواآ  اإلجتماعي  مقرها 
(- ( بعقوب) موالي  ملطة  جام   والد 
للقفل) فتيجة  املغرب  فاس  (30000

النهائي للشركة).
و عين:

و) مرزوقي  ( ( يونس) السيد(ة))
بنسليمان ظهر) (8 زفقة) (8 عنوافه(ا))
فاس املغرب) (30000 الخميس فاس)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دواآ) وفي  ((0(0 أكتولر) ((( بتاآيخ)
والد اعمران والد جام  ملطة موالي)

بعقوب))-)30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/)99).

738I

STE FIDLAMIAE SARL

HOUSSAM CERAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

HOUSSAM CERAM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حدائق معموآة آقم 89 سال 

الجديدة - 11000 سال املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.30167

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

هشي2ي عبد الكريم كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بسال) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)91)35.

739I

zagora(consulting(sarl

MAX DROGUERIE

شركة التضامن

حل شركة

zagora(consulting(sarl

آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

7900 ، زاكوآة املغرب

MAX DROGUERIE شركة 

التضامن(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 87 حي 

دآعة - 7900  زاكوآة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.( 33

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 يناير) ((9 املؤآخ في)

  MAX DROGUERIE(شركة التضامن

مبلغ آأسمالها)0.000))دآهم وعنوان)

حي دآعة) (87 مقرها اإلجتماعي آقم)

(: زاكوآة املغرب فتيجة ل) ( 7900  -

التوقف عن مزاولة النشاط.

 87 و حدد مقر التصفية ب آقم)

حي دآعة)-)7900 )زاكوآة املغرب.)

و عين:

و) افتح  ( سالم) محمد  السيد(ة))

  7900 حي دآعة) (87 آقم) عنوافه(ا))

زاكوآة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ف25اير) (13 بتاآيخ) ( االبتدائية بزاكوآة)

0)0))تحت آقم)50 .

7 0I

CABINET RSF SARL

 CENTRE  

HEMODIALYSE ALAMI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

 CENTRE  

HEMODIALYSE ALAMI   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس آقم 

73 شاآع موالي عبد هللا  بوآمافة  

الطابق 3 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63989

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))

  CENTRE HEMODIALYSE ALAMI

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

عيادة لتصفية الدم).

عنوان املقر االجتماعي):)فاس آقم)

بوآمافة)) ( عبد هللا) موالي  شاآع  (73

الطابق)3 - 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

كرفطي) علمي  سمي2  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

كرفطي) علمي  سمي2  السيد 

عنوافه(ا))فاس)13)تجزئة االسماعلية))

فاس) (30000 ( الخطيب) بن  شاآع 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

كرفطي) علمي  سمي2  السيد 

عنوافه(ا))فاس)13)تجزئة االسماعلية))

فاس) (30000 الخطيب) بن  شاآع 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((5 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/377).

7 1I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

DAMOULAY AUTO PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

دآب العساس آقم 37 سيب  مراكش 

، 0000 ، مراكش املغرب

 DAMOULAY AUTO PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 0) 

سوق الرلي  شاآع الكولف سيب   - 

0000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.63995

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في))0)دجن25)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

0))سوق الرلي  شاآع الكولف) »آقم)

املغرب«) مراكش  ( 0000 (- ( سيب )

  0000 -   78 إلى)»تجزئة الكرم آقم)

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7360.

7 3I

IZDIHAR CONSEIL

شركة محمد و مصطفى 

لألشغال العمومية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

شركة محمد و مصطفى لألشغال 

العمومية شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القطعة 6 

تامنصوآت E246 - 40000  مراكش  

املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5 785

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 شتن25) ((1 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.100.000«

 (.000.000« إلى) دآهم«) (900.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116830.

7 5I

COMPTE A JOUR

ALSAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ALSAM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفطواكي  - 000)6 الناظوآ املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1 153

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)13)أكتولر)0)0))تم تعيين)

اشن)) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

هاجر كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3513.

7 6I

IZDIHAR CONSEIL

لوكوفتواغ دولكونست2وكسيون  

 LE COMPTOIR DE LA

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آف  آأسمال الشركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
لوكوفتواغ دولكونست2وكسيون  

 LE COMPTOIR DE LA

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم1 

زاوية زفقة طاآق بن زياد و شاآع 

الحرية كليز  - 0000  مراكش  

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 6(05

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتن25) (18 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 10.000« أي من) دآهم«) (560.000«

عن) دآهم«) (570.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11683.

7 8I

CABINET RSF SARL

STE ZODIAC LEAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

STE ZODIAC LEAP   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد السالوي – فاس. املغرب - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 167

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  ZODIAC LEAP

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصاالت)–)االستي2اد والتصدير).

عنوان املقر االجتماعي):)  )شاآع)

(- املغرب) فاس.) (– السالوي) محمد 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: ( السيد محمد املجدوب)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عمر وزاني شاهدي)):))333 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 33 ( (: ( البقال) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد املجدوب))عنوافه(ا))

عماآة ب حي العلو عين قادوس) (39

فاس)30000)فاس املغرب.

شاهدي) وزاني  عمر  السيد 

تجزئة موالي ادآيس) (167 عنوافه(ا))
فاس) (30000 فاس) ( تغات) (9 زفقة)

املغرب.

عنوافه(ا))) ( البقال) السيد املهدي 

36)الزفقة)31)واد فاس فاس.))30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد املجدوب))عنوافه(ا))

عماآة ب حي العلو عين قادوس) (39

فاس)30000)فاس املغرب

شاهدي) وزاني  عمر  السيد 

تجزئة موالي ادآيس) (167 عنوافه(ا))
فاس) (30000 فاس) ( تغات) (9 زفقة)

املغرب

عنوافه(ا))) ( البقال) السيد املهدي 

36)الزفقة)31)واد فاس فاس.))30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 56).

7 9I

socogese

»DOMAINE SELECT FRUIT«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 »DOMAINE SELECT FRUIT«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد السالوي - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 6(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»DOMAINE SELECT FRUIT«

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

إداآة العمليات الزآاعية.

الخضروات) أاو  الفواكه  بي  

الطرية بالجملة.

التعبئة و التغليف.

مخازن الت25يد.

عنوان املقر االجتماعي):)  )شاآع)

فاس) (30000 (- السالوي) محمد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حسن البوزياني)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: السيد حسن البوزياني) (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن البوزياني عنوافه(ا))

اغبالو املركز))350 5)ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حسن البوزياني عنوافه(ا))

اغبالو املركز))350 5)ميدلت املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)988)/0)0).

751I

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

MEUZLY BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

 BD DES FAR CASABLANCA  (

ETAGE 7 عم\لة  الداآ البيضاء، 

0000)، الداآ البيضاء املغرب

MEUZLY BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الر�شي دواآ موآاكشيين مولي 

عبدهللا  - 003 ) الجديدة  املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي -.
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 ماآس) (0( في) املؤآخ 

املصادقة على):
شلح) ( ياسين) ( (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((50
1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة)))عبد)
الحق))بلحية بتاآيخ))0)ماآس)0)0).
تفويت السيد)(ة))مريم شلح)5)1 
 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد)(ة)))عبد الحق)

بلحية بتاآيخ))0)ماآس)0)0).
تفويت السيد)(ة))سعد شلح)50) 
 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد)(ة)))عبد الحق)

بلحية بتاآيخ))0)ماآس)0)0).
تفويت السيد)(ة))أمين شلح)50) 
 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد)(ة)))عبد الحق)

بلحية بتاآيخ))0)ماآس)0)0).
العرش) مينا  ( (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1(5
1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة)))عبد)
الحق بلحية بتاآيخ))0)ماآس)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ)09)ماآس)

0)0))تحت آقم)79).

75(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MKGO TRANS
إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH (EME ETAGE
 APPT( N( °7( VN( ،( 30000،( fès

Maroc
ذات) »شركة  (MKGO TRANS
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد«
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فاس) االجتماعي:) مقرها  وعنوان 

شاآع الجيش امللكي اقامة السعيدي)

 -  ( الطابق) (7 آقم) الفتح  مكاتب 

30000)فاس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي:)

.6(887

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الذي ينص على) قراآ آقم االول:)

مايلي:)بي  االسهم

ينص) الذي  الثاني:) آقم  قراآ 

القافوني) الشكل  تحويل  مايلي:) على 

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

املحدودة من شريك واحد إلى شركة)

دات املسؤولية املحدودة

الذي ينص على) قراآ آقم التالث:)

تعيين السيد توفيق الخليفي)) مايلي:)

كمسي2 تاني))للشركة م  السيد محمد)

املهدي الخليفي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  االول:) آقم  بند 

مايلي:)بي  االسهم

ينص) الذي  الثاني:) آقم  بند 

القافوني) الشكل  تحويل  مايلي:) على 

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

املحدودة من شريك واحد إلى شركة)

دات املسؤولية املحدودة

الذي ينص على) بند آقم التالث:)

تعيين السيد توفيق الخليفي)) مايلي:)

كمسي2 تاني))للشركة م  السيد محمد)

املهدي الخليفي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 99).

753I

CAGEC

WORLD SPOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

WORLD SPOT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  39 

محج لالياقوت الطابق 5 شقة 

د الداآالبيضاء - 0300)  

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76635

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD SPOT

وكيل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعامالت)-)استي2اد و تصدير.

 39 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

د) شقة  (5 الطابق) لالياقوت  محج 

الداآالبيضاء)-)0300)))الداآالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: آشيدة) هنوني  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هنوني آشيدة عنوافه(ا)))

تلوز) ((3 5)شقة) ممرلوسكيت عماآة)

فرنسا)311100)تلوز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة هنوني آشيدة عنوافه(ا))8 

تلوز) ((3 5)شقة) ممرلوسكيت عماآة)

فرنسا)311100)تلوز فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750786.

75 I

مكتب محاسبة

DARAA BUSINESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عماآة 1  شقة ) زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب

DARAA BUSINESS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي بوعبد هللا مدغرة الرشيدية  

- 000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (39

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DARAA BUSINESS SARL

بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء

بي  ألواح الطاقة الشمسية).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي بوعبد هللا مدغرة الرشيدية))-)

000)5)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (660 ( (: ملان) السيد رالد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عبد الكبي2 املاكوآي):))0 3 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
زفقة) السيد رالد ملان عنوافه(ا))

شيخ االسالم آقم) 0)بيس الرشيدية)

000)5)الرشيدية املغرب.

املاكوآي) الكبي2  عبد  السيد 

هللا) بوعبد  سيدي  قصر  عنوافه(ا))

000)5)الرشيدية) ( مدغرة الرشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
زفقة) السيد رالد ملان عنوافه(ا))

شيخ االسالم آقم) 0)بيس الرشيدية)

000)5)الرشيدية املغرب

املاكوآي) الكبي2  عبد  السيد 

هللا) بوعبد  سيدي  قصر  عنوافه(ا))

000)5)الرشيدية) ( مدغرة الرشيدية)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)985.

755I

ouatik(auditing

SENATEX
إعالن متعدد القراآات

ouatik(auditing

 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca

maroc

SENATEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 6 

عماآة س19 إقامة باب البيضاء 

1 حي القدس سيدي ال25فو�شي - 

0610) الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 51597

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))))أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

قام) السباعي  محمد  السيد  مايلي:)

التي) و  كاملة  الشركة  حصص  ببي  

لكل) حصة  (1000 إلى) عددها  يبلغ 

 FASHION STITCH« شركة) (: من)

MANUFACTURER«))ب)999)حصة)

 MAGALHAES REBIERO ( و السيد)

FERNANDO CESARIO)ب)1)حصة)

واحدة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القافوني للشركة من)

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ذات) »شركة  إلى) الوحيد«) الشريك 

مسؤولية محدودة«

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 FERNANDO DE السيد) تعيين 

 SOUSA MOREIRA MACHADO

للسيد) بديال  للشزكة  جديدا  مسي2ا 

محمد السباعي املستقيل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) (:1  -  7  -  6  -  1 آقم) بند 

الشكل) تعديل  مايلي:) على  ينص 

املساهمة) مقداآ  للشركة،) القافوني 

في الشركة،)قيمة آأسمال الشركة و)

املسي2 الجديد للشركة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)710)75.

756I

STE FICOGES SARL AU

 STE EVOLUTION

 CONSULTING ET

MANAGEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FICOGES SARL AU

 BOITE(POSTALE 35 POSTE

 PRINCIPALE(VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 STE EVOLUTION CONSULTING

 ET MANAGEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE 7 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ANTSIRABE , APPT 5 VN -

50000 MEKNES(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51(61

في) مؤآخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EVOLUTION CONSULTING ET

.MANAGEMENT SARL AU

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

 RUE  7 (: املقر االجتماعي) عنوان 

 ANTSIRABE , APPT 5 VN - 50000

.MEKNES MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 BESRI KAMAL  :  100 السيدة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 MR BESRI KAMAL السيدة)

 VILLE 3  LOT عنوافه(ا))

 LAYMOUNE KM 6 VN MEKNES

.50000 MEKNES MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 MR BESRI KAMAL السيدة)

 VILLE 3  LOT عنوافه(ا))

 LAYMOUNE KM 6 VN MEKNES

50000 MEKNES MEROC

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

PM(01103- آقم) تحت  ((0(0

.MK-(8(1

757I

SOCOGEC

PIERRE BOISEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCOGEC

 RUE DU PRINCE MY 8 

 ABDELLAH ، 20130،

CASABLANCA MAROC

PIERRE BOISEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE 39 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 NORMANDIE - MAARIF -

.20370 CASABLANCA(MAROC

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1615(

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 يوفيو) ((6 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 ABDELLATIF (ة)) تفويت السيد)

اجتماعية) حصة  (LAHLOU 1.500

من أصل)000.))حصة لفائدة))السيد)

 NAIMA ZAIM WADGHIRI (ة))

بتاآيخ)5))يوفيو)0)0).

 ABDELLATIF (ة)) تفويت السيد)

LAHLOU 500)حصة اجتماعية من)

أصل)000.))حصة لفائدة))السيد)(ة))

يوفيو) ((5 بتاآيخ) (OMAR LAHLOU

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

غشت)0)0))تحت آقم)1916 7.

758I

ر25ة))الشرق

EURO DRINKS TRADING
إعالن متعدد القراآات

ر25ة))الشرق

9  شاآع البكاي لهبيل اقامة آياض 

املدينة شقة آقم 3 بركان 9  شاآع 

البكاي لهبيل اقامة آياض املدينة 

شقة آقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

 EURO DRINKS TRADING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: في طريق 
آقم 1 بلوك ) شقة آقم 37 ماآينا 

السعدية بركان - 63300 بركان 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.5797

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 1)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 MASTERS من) الشركة  اسم  تغيي2 

 EURO DRINKS الى) (SALT

TRADING)وتغيي2 نشاط الشركة الى)

تصدير واستي2اد املشرولات الغازية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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ينص) الذي  (:(.3.3( آقم) بند 

الشركة) اسم  تغيي2  مايلي:) على 

 EURO الى) (MASTERS SALT من)

وتغيي2) (DRINKS TRADING

الى تصدير واستي2اد) نشاط الشركة 

املشرولات الغازية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)9  .

759I

STE FICOGEMISS

 STE FRIMAZAL

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)1 الطابق السفلي حي بام، 50)33، 

ميسوآ املغرب

 STE FRIMAZAL TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 06  

حي السالم اوطاط الحاج 33300 

اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1777

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRIMAZAL TRANSPORT

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ ))))))))

االشغال املختلفة والبناء

حي) ( 06 (: عنوان املقر االجتماعي)

السالم اوطاط الحاج)33300)اوطاط)

الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عي�شى ملسلك):))0 3)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد ملسلك):))330)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 330 ( (: ملسلك) بوزيان  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ملسلك  محمد  السيد 

أوطاط) (33300 ( السالم) حي  ( 06

الحاج املغرب.

عنوافه(ا)) ملسلك  بوزيان  السيد 

فرنسا)000000)فرنسا فرنسا.

عنوافه(ا)) ملسلك  عي�شى  السيد 

اوطاط) (33300 السالم) حي  ( 06

الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ملسلك  عي�شى  السيد 

اوطاط) (33300 ( السالم) حي  ( 06

الحاج املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( ببوملان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)375.

760I

AGS CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE « «

SADR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE(IMMOBILIERE » «

SADR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 60 

شاآع يعقوب املنصوآ - 0000) 

الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1095(5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((019 يوفيو) (10 املؤآخ في)

(« املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

   SOCIETE IMMOBILIERE » SADR

مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم وعنوان)

يعقوب) شاآع  (60 اإلجتماعي) مقرها 

الداآالبيضاء) ((0000 (- املنصوآ)

املغرب فتيجة ل):)حل مبكر.

 60 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 (0000 (- املنصوآ) يعقوب  شاآع 

الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) السالوي  ( ( فادية) السيد(ة))
باآصول) بان  زفقة  (8 عنوافه(ا))

املغرب) الداآالبيضاء) ((0000 اففا)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)019))تحت آقم)569)71.

761I

CAFIGEC

TENDANCE STUDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

TENDANCE STUDIOS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) زفقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الداآ البيضاء 0100) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 786 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TENDANCE STUDIOS

اإلفتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصوتي واملرئي))املقاول أو كوفه وكالة)

إعالفية موظف واحد على األقل

التفاوض.
زفقة) ((6 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 الطابق) (3 مرس السلطان الشقة)

0100))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بلهو عبد العزيز)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بلهو عبد العزيز عنوافه(ا))
 (0100 (3 )1)آقم) دآب الكبي2 زفقة)

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بلهو عبد العزيز عنوافه(ا))
 (0100 (3 )1)آقم) دآب الكبي2 زفقة)

الداآ البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)-.

76(I

AGS CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE

»«MAURITANIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

MAURITANIA«« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 60 

شاآع يعقوب املنصوآ - 0000) 

الداآالبيضاء املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.30981

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((019 يوفيو) (10 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE IMMOBILIERE

آأسمالها) مبلغ  ( (»»MAURITANIA

مقرها) وعنوان  دآهم  ((00.000

60)شاآع يعقوب املنصوآ) اإلجتماعي)

- 0000))الداآالبيضاء)املغرب فتيجة)

ل):)حل مبكر.

 60 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 (0000 (- املنصوآ) يعقوب  شاآع 

الداآالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) السالوي  ( ( فادية) السيد(ة))

باآصول) بان  زفقة  (10 عنوافه(ا))

املغرب) الداآالبيضاء) ((0000 اففا)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)019))تحت آقم)568)71.

76 I

CAFIGEC

MINDSET PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

 MINDSET PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) زفقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الداآ البيضاء 0100) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78(65

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MINDSET PRODUCTION

غرض الشركة بإيجاز):)التفاوض

املرئي) الصوت  برامج  إفتاج 

والرقمي.

زفقة) ((6 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 الطابق) (3 مرس السلطان الشقة)

0100))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مراك�شي يسري)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مراك�شي يسري عنوافه(ا))

165)شاآع زيراوي ط)1)ش)1 0100) 

الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مراك�شي يسري عنوافه(ا))

165)شاآع زيراوي ط)1)ش)1 0100) 

الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)-.

765I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

SOCIETE DISTRAT
إعالن متعدد القراآات

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE DISTRAT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآع 

الجيش امللكي إقامة موالي علي 

الشريف) متجر آقم 1 مكناس - 

50000  مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.35719

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)0))فوف25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
115))حصة) تم تفويت و بي ) مايلي:)
الواحدة) للحصة  دآهم  (100 بقيمة)
إلى) الحسن حاجي  السيد  من طرف 
قدآه) بتمن  مبصط  سامية  السيدة 

11500))دآهم.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) حاجي  الحسن  السيد  استقالة 

مهامه كمسي2 تاني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 آقم) بند 
مايلي:)حدد آأسمال الشركة في مبلغ)
700.000. )دآهم.)موزع إلى)7.000  
حصة قيمة كل منها)100)دآهم وهذه)
على) الشركاء) بين  موزعة  الحصص 
السيد إدآيس بوزكاوي) الوجه ابتي:)
سامية) السيدة  و  حصة  ( 0185

مبصط)6815)حصة.))
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 355.
766I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»T.DISTRA SPORT«
إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»T.DISTRA SPORT« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: منطقة 
األنشطة الصناعية، بقعة آقم 33، 
اليوسفية - - اليوسفية 6300 .

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(8 3
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)07)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
براهيم) السيد  -1تفويت  مايلي:)
اجتماعية) حصة  (350 عبداملجيب)
عبداملوجيبب) غريب  السيد  لفائدة 
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عبداملجيب) براهيم  السيد  وتفويت 

50))حصة اجتماعية لفائدة السيد)

الشكل) تغيي2  ((- زوهي2ي,) بشي2 

القافوني للشركة من شركة محدودة)

إلى) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

شركة محدودة املسؤولية.)-3)تعديل)

إعادة تدوير) (• (- نشاط الشركة إلى:)

اإلطاآات املستخدمة:)-)إداآة ففايات)

والبالستيكية.) الهوائية  الععجالت 

  - استي2اد وتصدير مواد الكواتشو.)

فقل مقر الشركة من مراب)16،)تجزئة)

الى:منطقة) الجديدة  السالم،) آياض 

(،33 بقعة آقم) األنشطة الصناعية،)

براهيم) السيدين  تعيين  اليوسفية.)

عبداملوجيب) وغريب  عبداملجيب 

كمسي2ين للشركة بإمضاء)مشت2ك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم))1-7-6- -3:)الذي ينص)

مقر) (- نشاط الشركة.) (- على مايلي:)

مسي2) (- حصص الشركاء.) الشركة.-)

الشركة.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)8 3.

767I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة العيون الساقية)

الحمراء

RAHAL PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال25يد 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

RAHAL PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع زايد 

إبن أآقم آقم 1) العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3((63

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAHAL PRODUCTION

أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وردمات متنوعة.

-)التجاآة العامة وتجاآة االستي2اد)

والتصدير الوطنية والدولية وتمثيل)

الشركات في املغرب وفي الخاآج.

األنشطة) (، الصناعة التحويلية) (-

(، املتخصصة) والتقنية  العلمية 

وإداآة) (، الصحي) الصرف  الكهرلاء.)

النفايات ومكافحة التلوث)،)والبناء)،)

والتجاآة)،)وأنشطة الطباعة والطحن)

واألنشطة) (، األررى) والتجمي  

األنشطة غي2) ؛) املنزلية كأآلاب عمل)

املتمايزة لألسر بصفتها منتجة للسل )

والخدمات)؛

وصيافة) وتركيب  وتأجي2  بي   (-

واملعدات) األجهزة  أفواع  جمي  

وامللحقات الصناعية.

-)إنشاء)،)حيازة)،)تأجي2)،)تأجي2)،)

إداآة جمي  األصول التجاآية)،)تأجي2)

،)تركيب)،)تشغيل جمي  املؤسسات)،)

األصول التجاآية)،)املصان )،)الوآش)

،)املتعلقة أي من األنشطة املحددة.

وفقل) واستغالل  وحيازة  أرذ  (-

االرت2اع) ولراءات  اإلجراءات  جمي  

املتعلقة بهذه األنشطة)؛

-)املشاآكة املباشرة أو غي2 املباشرة)

املالية) املعامالت  جمي   في  للشركة 

جمي ) وفي  املنقولة  أو  العقاآية  أو 

الشركات التجاآية أو الصناعية التي)

قد تكون مرتبطة بموضوع الشركة أو)

بأي غرض مشابه أو مرتبط)؛

-)إنشاء)وإداآة مؤسسة التدآيب.

-)جمي  األنشطة)،)وأشكال التعبي2)

(، واالستشاآات) (، التقليدي) الثقافي 

(، والبحث) (، والدآاسة) (، واالستثماآ)

(، والتنسيق) (، واإلداآة) (، والتنقيب)

والتنفيذ)،)والرصد لجمي  الخدمات)

كافت) مهما  عام  بشكل  والخدمات 

في كل من القطاعين) (، ذات الصلة)

املستوى) على  (، والخاص) العام 

دولية) أو  وطنية  واإلقليمي  املحلي 

(، والصناعة) التجاآة  مجاالت  في  (،

(، والبيئة) للزآاعة  املتجددة  الطاقة 

املساعدة على) (، التنمية) مساعدات 

وجه الخصوص التقنية أو الثقافية أو)

األمنية أو االقتصادية)،)من التعريف)

(، وإداآة) (، واإلشراف) (، والتنظيم) (،

وإصالح املهام ذات االهتمام العام أو)

،)وكذلك األنشطة املختلفة) الخاص)

لألشخاص االعتباآيين للقافون العام)

أو الخاص)،)والجمعيات أو املؤسسات)

التي يكون في ارتصاصها واحد أو أكث2)

من املناطق املذكوآة أعاله)؛

-)تقديم املشوآة والدعم والتأهيل)

(العامة) الفاعلة) الجهات  ملختلف 

والخاصة والجمعيات والتعاوفيات))؛

وأنشطة) عمليات  جمي   (-

ووكالة) املشت2ك  والنشر  النشر 

واإلبداع) والتسويق  االتصال 

الويب) مواق   وتصميم  واألحداث 

االحت2افية املخصصة وتقديم حلول)

االستضافة..

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع زايد)

 70000 (- العيون) ((1 إبن أآقم آقم)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد))التجاني عبد االله):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

االله) عبد  التجاني  ( السيد)

عنوافه(ا))شاآع زايد إبن أآقم آقم)1) 

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

االله) عبد  التجاني  ( السيد)

عنوافه(ا))شاآع زايد إبن أآقم آقم)1) 

العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)17)يوليوز)

0)0))تحت آقم)0)/)0 1.

768I

FIDUORGA

 SOCIETE IMMOBILIERE

PERNER
إعالن متعدد القراآات

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca(MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

PERNER »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 3). زفقة 

في2دين - -  الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(0189

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)7))أبريل)009)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

أ-)املوافقة على فقل ملكية األسهم.))1 

يصرحون) يظهرون  الذين  أولئك  (/

بمعرفة تامة عن فقل األسهم لصالح)

السيد آشيد بانشاو)،
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على) ينص  الذي  (:(- آقم) قراآ 
تقرآ) (/ (1 الشركة) تحول  ب-) مايلي:)
الشركة) تحويل  العامة  الجمعية 
 SOCIETE« املحدودة) العامة 
إلى) (»IMMOBILIERE PERNER
لها) محدودة  مسئولية  ذات  شركة 
ففس الخصائص ولدون إنشاء)كيان)

أرالقي جديد.
على) ينص  الذي  (:3- آقم) قراآ 
مايلي:)ب)ـ)فقل املقر الرئي�شي للشركة))
املقر) فقل  العامة  الجمعية  قرآت 
شاآع) ((3 من) ( للشركة) الرئي�شي 
ففس) ( إلى) البيضاء) الداآ  في2دين.)
(، املعاآيف) (، البيضاء) الداآ  املدينة 

 3.)شاآع املرت�شى)
على) ينص  الذي  (: - آقم) قراآ 
 1 )تعيين مسي2 جديد للشركة) مايلي:)
تأرذ الجمعية العامة غي2 العادية) (/
بوهو) أحمد  السيد  باستقالة  علما 
من منصبه كمسي2 وتعطيه التفويض)
الكامل والنهائي إلداآته وتعين كمسي2)
السيد) محدودة  غي2  لفت2ة  جديد 
حامل) (، مغربي) (، شاو) بن  آشيد 
(، (B( 8506 آقم) الوطنية  للبطاقة 
مقيم بالداآ البيضاء)،)آقم))1.)شاآع)

جوآج سافد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

تحول الشركة
بند آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

فقل املقر الرئي�شي للشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)9 9)75.

769I

Sté(quick(bridge

GUERCIF IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

Sté(quick(bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

  GUERCIF IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي امللك 

املسمى ملك بغدادي حوض الجدي 

هواآة اوالد آحو - 35100 جرسيف 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1735

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 فوف25) (0( في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مرفوقة) الغي2  البضائ   فقل  (-

للغي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/)91.

770I

ائتمافية بيان حنان

DREAM ZAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمافية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي آقم 7 1 مراكش ، 0000 ، 

مراكش مراكش

DREAM ZAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب 

آقم )شقة آقم 6طاآق ابن عائشة 

اقامة اسيل عماآة 18مراكش - 

0000  مراكض املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.10(035

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 7))غشت) املؤآخ في)

DREAM ZAS)شركة ذات املسؤولية)

 100.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

دآهم.

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب) (

6طاآق ابن عائشة) )شقة آقم) آقم)

(- 18مراكش) عماآة) اسيل  اقامة 

0000 )مراكض املغرب فتيجة لعدم)

التفارم بين الشركاء.

و عين:

و) تلهايمو  ( عبلة) السيد(ة))

 18 عماآةآقم) الوالء) حي  عنوافه(ا))

مومن) سيدي  (( فصيلة) شطر) )

املغرب) مراكش  ( 0000 البيضاء)

كمصفي)(ة))للشركة.

السيد(ة))سناء))حييو و عنوافه(ا))

املغرب) مراكش  ( 0000 سويسرا)

كمصفي)(ة))للشركة.

و) الرطيمي  ( زينب) السيد(ة))

 116 آقم) صحراوة  دآب  عنوافه(ا))

سيب  مراكش)0000 )مراكش املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي مكتب) ((0(0 غشت) ((7 بتاآيخ)

6طاآق ابن عائشة) )شقة آقم) آقم)

(- 18مراكش) عماآة) اسيل  اقامة 

0000 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

6))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)116606.

771I

karama(conseil

STE LABOCENTRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama(conseil

آقم 33 الشقة آقم 1 زفقة اسامة 

ابن زيد شاآع الجيش امللكي فاس 

آقم 33 الشقة آقم 1 زفقة اسامة 

ابن زيد شاآع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

 STE LABOCENTRE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 الشقة 

1 زفقة   اسامة بن زايد شاآع  

الجيش امللكي فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63693

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LABOCENTRE SARL AU

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدآاسات واالبحاث.

عنوان املقر االجتماعي):)33)الشقة)

1)زفقة)))اسامة بن زايد شاآع))الجيش)

امللكي فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد امقران يوسف)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امقران يوسف عنوافه(ا))

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد امقران يوسف عنوافه(ا))

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (11 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/))1).

77(I
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somadik

STE KEDDAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE KEDDAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم  105 

ج مدينة الوفاق العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KEDDAR TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اليضائ  لحساب لغي2.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- العيون) الوفاق  مدينة  ج  (105 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: كداآ) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: كداآ) ابراهيم  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) كداآ  ابراهيم  السيد 
دواآ حي ايت ايعزة القديمة ايت ايعزة)

تاآودافت)7000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) كداآ  ابراهيم  السيد 
دواآ حي ايت ايعزة القديمة ايت ايعزة)

تاآودافت)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)19)غشت)

0)0))تحت آقم)1905.

773I

MORIXPERTS

M.RENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MORIXPERTS
 3RUE AIT OURIR BD

 MOULAY(YOUSSEF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

M.RENT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 80 و 90 
شاآع الحزام الكبي2 م.ت عزيزة محل 
آقم  5  - 0000) الداآ البيضاء  

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
. 19675

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 يوليوز) في) 1) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 500.000 مبلغ آأسمالها) ( (M.RENT
 80 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 
90)شاآع الحزام الكبي2 م.ت عزيزة) و)
محل آقم) 5  - 0000))الداآ البيضاء))
حل الشركة قبل) (: املغرب فتيجة ل)

االوان.
و حدد مقر التصفية ب)80)و)90 
شاآع الحزام الكبي2 م.ت عزيزة محل)
البيضاء)) الداآ  ((0000  - آقم) 5  

املغرب.)

و عين:

و) ( الغزالي) ( آشيد) السيد(ة))

العدوية) آابعة  زفقة  (57 عنوافه(ا))

الطابق) )شقة)11)الجي2وفد))0000) 

(ة)) املغرب كمصفي) ( البيضاء) الداآ 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)0)0))تحت آقم)5760 7.

77 I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

SIDEXA MAROC
إعالن متعدد القراآات

 SERVICE COMPTABLE ET

FISCAL

5 شاآع عبد هللا بن ياسين ، 

0310)، الداآ البيضاء املغرب

SIDEXA MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: محج 

حسن الصغي2 آقم 33 زاوية زفقة 

اوفجو الطابق 3 - 0310) الداآ 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(99875

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))))ماي)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

استقالة) على  االشهاد  مايلي:)

 Vincent) كنيبي2) فانسون  السيد 

KNEPPERT))من صفته كمسي2)؛)

على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 

الغيالني) ماهر  السيد  تعيين  مايلي:)

بصفة)) ((Maher EL GHAILANI(

مسي2 ثاني).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) بند 

مايلي:)لم يتم تعديل اي بند

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)0)7500.

775I

FIBEN

TIJI TRANS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL(ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

TIJI TRANS SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Residence(Diyar(El(alia(GH4

 Imm 9 Appt 5 Bni(Yakhlef

Mohammedia - 20300 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(5557

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIJI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS SARLAU

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2.
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(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 Residence( Diyar( El( alia( GH4
 Imm( 9( Appt( 5( Bni( Yakhlef
املحمدية) (Mohammedia( -( 20300

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
سعيد) ابهي  علي  أيت  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سعيد) ابهي  علي  أيت  السيد 
عزوز) سيدي  اوالد  دواآ  عنوافه(ا))
سيدي مو�شى املجدوب سيدي مو�شى)
املحمدية) ((0300 بن علي املحمدية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
سعيد) ابهي  علي  أيت  السيد 
عزوز) سيدي  اوالد  دواآ  عنوافه(ا))
سيدي مو�شى املجدوب سيدي مو�شى)
املحمدية) ((0300 بن علي املحمدية)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 0( بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)0)0))تحت آقم)631.

776I

اكسازاآ كونساي

SITRA PRODUCTIONS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اكسازاآ كونساي
 N°18 COMPLEXE(BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE(JOULANE
ATLAS ، 30000، FES(MAROC

 SITRA PRODUCTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 N°(( وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RUE NARANGE LOTISSEMENT
 JABRI 1 RTE(AIN(CHEKEF(FES -

.30000 FES(MAROC

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.51 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (08 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 TAOUFIK (ة)) السيد) تفويت 

حصة) (ELHAMDOUNI 500

حصة) (500 أصل) من  اجتماعية 

 SALIM ELKADIRI((ة)(لفائدة))السيد

بتاآيخ)09)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)993).

777I

elite(compta

لينوميغا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

elite(compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 1 

10000، rabat(maroc

لينوميغا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1، شاآع 

األطلس، شقة 16، اكدال، الرلاط  - 

10000 الرلاط  املغرب .

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1 56 7

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) ((8 في) املؤآخ 

املصادقة على):

مغفري)) ( رالد) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (166

333)حصة لفائدة))السيد)(ة))محمد))

الهرش))بتاآيخ)8))غشت)0)0).

مغفري)) ( رالد) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (167

333)حصة لفائدة))السيد)(ة))طاآق)

مشعر))بتاآيخ)8))غشت)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)))1083.

778I

اكسازاآ كونساي

SITRA PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

اكسازاآ كونساي

 N°18 COMPLEXE(BUREAUX

 ATLAS 13 AVENUE(JOULANE

ATLAS ، 30000، FES(MAROC

SITRA PRODUCTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 N°(( و عنوان مقرها االجتماعي

 RUE NARANGE LOTISSEMENT

 JABRI 1 RTE(AIN(CHEKEF(FES -

. 30000 FES

تحويل الشكل القافوني للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.51 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0))تم تحويل)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)993).

779I

HASNAOUIA CONTROLE

SOCIETE BIKA BEST CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

SOCIETE BIKA BEST CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   بلوك 

و شقة 6 الطابق التالت حي سالم 

سيدي سليمان - 00) 1 سيدي 

سليمان املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1833

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

كمال) غزالن  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتولر) (16 عبد الكريم كمال بتاآيخ)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

بتاآيخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

10)فوف25)0)0))تحت آقم)37).

780I

noura(com

GHASSIL ZERIAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

noura(com

 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE

 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc

GHASSIL ZERIAB  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 50 شاآع 

زآياب محل طنجة.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.63333

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   GHASSIL ZERIAB(الشريك الوحيد

مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي)
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50)شاآع زآياب محل طنجة.

النشاط) توقف  (: ل) فتيجة  ( (

التجاآي.

و حدد مقر التصفية ب)50)شاآع)

زآياب محل طنجة).)

و عين:

الوازني) الجزاآ  هشام  السيد(ة))

محل) زآياب  شاآع  (50 عنوافه(ا)) و 

طنجة كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (08 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم) 7)5.

781I

فيكوجيس

EBA CARBURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوجيس

3  زفقة موآيطافيا الشقة   جيليز ، 

0000 ، مراكش املغرب

EBA CARBURANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1175 

شقة آقم 1 الطابق االول سكوما 

اسكجوآ مراكش مراكش 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107931

 16 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 شتن25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EBA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARBURANT

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوقود و الزيوت.

آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االول) الطابق  (1 آقم) شقة  (1175

مراكش) مراكش  اسكجوآ  سكوما 

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

  00 ( (: السيد ايت منزاآ ابراهيم)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 300 ( (: السيد ايت منزاآ الحسين)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 300 ( (: السيد بشرى عبد الكريم)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

)السيد ايت منزاآ ابراهيم):)0000  

بقيمة)100)دآهم.

السيد ايت منزاآ الحسين):)30000 

بقيمة)100)دآهم.

(: الكريم) عبد  بشرى  السيد 

30000)بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) منزاآ  ايت  السيد 

عنوافه(ا))تجزئة الكلية آقم)33)شاآع)

  0000 ( مراكش) هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.

الحسين) منزاآ  ايت  السيد 

 (3 آقم) عباد) ) سيدي  عنوافه(ا))

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

الكريم) عبد  بشرى  السيد 

اقامة فجد الجديد غماآة) عنوافه(ا))

  0000 مراكش) (16 شقة آقم) ((3(

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

ابراهيم) منزاآ  ايت  السيد 

عنوافه(ا))تجزئة الكلية آقم)33)شاآع)

  0000 ( مراكش) هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116977.

78(I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

BEST CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

1) ، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شاآع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

BEST CHEF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 7 

زفقة   ميكو املرجة فاس شاآع 7 

زفقة   ميكو املرجة فاس 30000  

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 599

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CHEF

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املأكوالت.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7 ميكو املرجة فاس شاآع) زفقة) ) (7

  30000 فاس) املرجة  ميكو  زفقة) )

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اسامة) مدير  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مدير اسامة عنوافه(ا))367 

 30000 زواغة) الوفاق  حي  أ  بلوك 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مدير اسامة عنوافه(ا))367 

 30000 زواغة) الوفاق  حي  أ  بلوك 

فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)961).

783I

ائتمافية بيان حنان

MARRA DISTRIUBUTION
إعالن متعدد القراآات

ائتمافية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي آقم 7 1 مراكش ، 0000 ، 

مراكش مراكش

 MARRA DISTRIUBUTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طوالة 

باب اغمات شاآع باحماد آقم 6) 

مراكش - 0000  مراكض املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.67981

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))يوليوز)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

والسيد) بوآزة  سعيد  السيد  اعفاء)

وتسمية) كمسي2ين  باجا  سفيان 

االدآي�شي) شفيق  آضوان  السيد 

كمسي2 جديد
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قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

سعيد بوآزة باع)(50)حصة))وسفيان)

آضوان) باع(50حصة)لفائدة  باجا 

شفيق االدآي�شي)

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

تغيي2 الشكل القافوني لشركة) مايلي:)

محدودة) مسوءلية  دات  شركة  من 

محدودة) مسوولية  دات  شركة  الى 

لشريك الوحيد

على) ينص  الذي  آقم) :) قراآ 

تغيي2النشاط من موزع املواد) مايلي:)

النساء) و  لرجال  الى حالق  الغدائية 

ومقهى

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

والسيد) بوآزة  سعيد  السيد  اعفاء)

وتسمية) كمسي2ين  باجا  سفيان 

االدآي�شي) شفيق  آضوان  السيد 

كمسي2 جديد

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

سعيد بوآزة باع)(50)حصة))وسفيان)

آضوان) باع(50حصة)لفائدة  باجا 

شفيق االدآي�شي)

على) ينص  الذي  (:3 آقم) بند 

تغيي2 الشكل القافوني لشركة) مايلي:)

محدودة) مسوءلية  دات  شركة  من 

محدودة) مسوولية  دات  شركة  الى 

لشريك الوحيد

على) ينص  الذي  آقم) :) بند 

تغيي2النشاط من موزع املواد) مايلي:)

النساء) و  لرجال  الى حالق  الغدائية 

ومقهى

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116865.

78 I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 ETABLISSEMENT
 SCIENTIFIQUE

 OMEGA SCIENCE
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES(MAROC

 ETABLISSEMENT SCIENTIFIQUE

 OMEGA SCIENCE

  D›ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آفم )15، 

شاآع شنكيط، موففلوآي، طريق 

ايموزاآ - 30000 فاس اململكة 

املغرلية.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(5783

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) )))شتن25) املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

الصخرة عادل كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)/958).

785I

JURISMAG SARL

BENMSIK PROMO SARL
إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

BENMSIK PROMO SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

شركة أفجليك 3)3، شاآع موالي 

اسماعيل  - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.198  9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)1))أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

الفاضل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

بالداآ) الشريك و املسي2،) (، السقاط)

البيضاء))بتاآيخ)0)0)/ 0/ 0)،)على)

بقاء))أآملته السيدة شادية السقاط)

آضا) السيد  الشرعيين  وأوالده  (،

السقاط) هشام  والسيد  السقاط 

والسيد حمزة السقاط)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد حمزة السقاط)،)كمسي2)

جديد للشركة)،)لفت2ة غي2 محدودة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

بند آقم)1 :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد حمزة السقاط))كمسي2)

جديد للشركة ملدة غي2 محددة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753171.

786I

JURISMAG SARL

DIMAHAMZA SARL

إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

DIMAHAMZA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

شركة أفجليك 3)3، شاآع موالي 

اسماعيل - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(71509

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

الفاضل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

بالداآ) الشريك و املسي2،) (، السقاط)

البيضاء))بتاآيخ)0)0)/ 0/ 0)،)على)

بقاء))أآملته السيدة شادية السقاط)

آضا) السيد  الشرعيين  وأوالده  (،

السقاط) هشام  والسيد  السقاط 

والسيد حمزة السقاط)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد حمزة السقاط)،)كمسي2)

جديد للشركة)،)لفت2ة غي2 محدودة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16264

بند آقم)1 :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد حمزة السقاط))كمسي2)

جديد للشركة ملدة غي2 محددة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))75313.

787I

KTS CONSEIL

DRINKS FOR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle( Immam( Chafii( et( Rue

 My( Hassan( Premier,( Jnane

 El( Harti,( N°( 55,( Complexe

 Commercial( Kawkab,( Guéliz،

40000،(MARRAKECH(MAROC

شركة) (DRINKS FOR MAROC

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد

دآب) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

العرعاآ دواآ اموزاآن ايت اوآير ب)1 

الطابق االول الحوز مراكش)-)050)  

ايت اوآير املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

آقم التقييد في السجل التجاآي):)

103717

 09 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 ماآس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRINKS FOR MAROC

-التجاآة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في املشرولات املعدفية والغازية..

دآب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرعاآ دواآ اموزاآن ايت اوآير ب)1 

الطابق االول الحوز مراكش)-)050)  

ايت اوآير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

فيسبومر) كريستيان  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

فيسبومر) كريستيان  السيد 

عنوافه(ا))بازل سويسرا)0000 )بازل))

سويسرا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

فيسبومر) كريستيان  السيد 

عنوافه(ا))بازل سويسرا)0000 )بازل))

سويسرا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتحناوت))بتاآيخ)16)ماآس)

0)0))تحت آقم)113198.

788I

CABINET CONIF SARL AU

 SOCIETE BACHA DE

 MAINTENANCE ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE BACHA DE

 MAINTENANCE ET TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 OP 19 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BASMA 1 A/S(ETG 1 APPT 1

GH 4 AIN(SEBAA  - 20250 الداآ 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 79133

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE BACHA DE  :
 MAINTENANCE ET TRAVAUX

.DIVERS
تجمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
صناعة) ((- وتفكيك رطوط اإلفتاج)
األدوات املعدفية واألفابيب الصناعية)
-3)أعمال الصيافة واألعمال املتنوعة)))
 OP  19 (: عنوان املقر االجتماعي)
 BASMA 1 A/S ETG 1 APPT 1
الداآ) (GH   AIN SEBAA  - (0(50

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد عسو باشا):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عسو باشا عنوافه(ا))إقامة)
آ�شى)3)شقة) 1)شاآع الجيش امللكي))

50010)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عسو باشا عنوافه(ا))إقامة)
آ�شى)3)شقة) 1)شاآع الجيش امللكي))

50010)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)1 7533.
789I

FIDUORGA

PHARCOMEDIC
إعالن متعدد القراآات

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca(MAROC

PHARCOMEDIC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )10. 
شاآع موالي ادآيس االول اقامة 
النعيم - - الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.58((9
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)فوف25)019)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- آقم) قراآ 
قرآت) (/ (1 زيادة آأس املال.) (- مايلي:)
بعد) العادية  غي2  العامة  الجمعية 
املال) آأس  زيادة  املدير  تقرير  قراءة 
بمبلغ)5.000.000.00)دآهم من أجل)
دآهم إلى) (5.000.000.00 زيادته من)
عند سحب) دآهم  (10.000.000.00
بمبلغ) املحتجزة  األآلاح  حساب  من 
5.000.000.00)دآهم.))يالحظ االفتهاء)
النهائي من زيادة آأس املال املذكوآة.)
(عشرة) بمبلغ) حاليا  تحدد  والتي 
 10،000،000.00 دآهم)) ماليين 
 100،000 إلى) مقسمة  وهي  دآهم.)
دآهم) (100 سهم بقيمة) (مائة ألف))
على) الشركاء) على  موزعة  للسهم 
السيد عبد اللطيف) (- النحو التالي:)
السيدة) (- سهم) (60.060 (…… (، زيات)
سهم) (19.9 0 (…… (، لطيفة لحبابي)
-)السيد هشام زيات)،)…)5000)جزء)
(- 5000)جزء) -)السيد علي زيات)،)…)
5.000)جزء) السيد حسن زيات)،)….)
جزء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (5.000 (… (، السيد عمر زيات) (-
األسهم) عدد  يساوي  اإلجمالي 



16265 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

يصرح) سهم  (100،000... الجديدة)

)أفه تم توزي )
ً
مجتم  الشركاء)صراحة

هذه األسهم الجديدة البالغ عددها)

بالنسب) 100000)سهم بين الشركاء)

مدفوعة) وأنها  أعاله  املوضحة 

بالكامل.

قراآ آقم)-):)الذي ينص على مايلي:)

-))فقل املقر الرئي�شي للشركة)))))))قرآت)

فقل املقر الرئي�شي)) ( الجمعية العامة)

 Bd.  .10( العنوان) من  للشركة 

 Moulay( Idriss( 1er.( (Résidence

Naim))الداآ البيضاء)في ففس املدينة)

شاآع ميسان)5)لوت)711.)بوسكوآة.)

تعديل) تم  (، ولالتالي) البيضاء.) الداآ 

املادة) )من النظام األسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة آأس املال

بند آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

فقل املقر الرئي�شي للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)950)75.

790I

HK CONSULTING

 ECO EQUIPEMENT 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

 ECO EQUIPEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني الطابق ) شقة 6 الداآ 

البيضاء 0030) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 791 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EQUIPEMENT SARL AU

صيافة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجاآة) املكتبية،) اللوازم  بي   املباني،)

املغرب) في  املنتجات  جمي   وتسويق 

تمثيل الشركات في املغرب) والخاآج،)

في) املشاآكة  أعم  وبشكل  ( والخاآج،)

جمي  العمليات الصناعية والتجاآية)

واملالية واملنقولة والعقاآية املرتبطة)

بغرض) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

تطوير) شأنها  من  التي  أو  الشركة 

الشركة..

6 )شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الداآ) (6 شقة) (( الزآقطوني الطابق)

البيضاء) الداآ  ((0030 البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زينب) شوقي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) زينب  شوقي  السيدة 

ال25فو�شي) سيدي  ((8 آقم) بلوك) )

0610))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) زينب  شوقي  السيدة 

ال25فو�شي) سيدي  ((8 آقم) بلوك) )

0610))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)7 7533.

791I

املساوي

TAFILALET CREATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املساوي

10 عماآة غنينو شقة 17 زفقة أبو 

الطيب املتنبي ، 30000، فاس 

املغرب

TAFILALET CREATION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زفقة حي 

تازي املرجة واد فاس متجر آقم 1  - 

30000 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 591

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAFILALET CREATION

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

عنوان املقر االجتماعي):)7)زفقة حي)

 -   1 تازي املرجة واد فاس متجر آقم)

30000)فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عابدي محمد):))5)1)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1(5 ( (: لخالفة) العلوي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد العلوي عبد العزيز):))5)1 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد كنيكر أحمد)):))5)1)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 85 ( (: لخليفة) دحماني  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 165 ( (: مريمة) بلغالية  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد الوالي العلمي الحاج):))5)1 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: لعربي) محمد  قاسيمي  السيد 

5)1)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العلوي لخالفة عنوافه(ا)) السيد 

 19)بلوك ا حي الوفاق زواغة العليا))

30000)فاس املغرب.

عنوافه(ا)) ( أحمد) كنيكر  السيد 
 30000 ( الحديقة) تجزئة  زس  (( 0

فاس املغرب.

السيد دحماني لخليفة عنوافه(ا))
آقم)03)العماآة)6)إقامة مكة املكرمة)

000)1))تماآة املغرب.

السيدة بلغالية مريمة عنوافه(ا))
زفقة)15)آقم)6)حي واد فاس)30000 

فاس املغرب.

الحاج) العلمي  الوالي  السيد 

سيدي) جال  تجزئة  (65 عنوافه(ا))

سعيد)50000))مكناس))املغرب.

لعربي) محمد  قاسيمي  السيد 
عنوافه(ا))حي النهضة)1)زفقة ه)3)آقم)

760  60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز) عبد  العلوي  السيد 
زس تجزئة الحديقة)) (( 0 عنوافه(ا))

30000)فاس املغرب
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عنوافه(ا)) محمد  عابدي  السيد 

85)زفقة الرياض الحي الحسني طريق)

عين الشقف))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بفاس))بتاآيخ)-)تحت آقم)-.

79(I

مستامنة الرجاء)للمحاسبة

STE ELAZZOUZI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة

حي النجاة زفقة بني مالل آقم  3 ، 

3550)، سوق السبت املغرب

STE ELAZZOUZI TRAV  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع ابن 

سينا حي سيدي الحضري آقم 05  - 

3500) سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

169

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELAZZOUZI TRAV

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع ابن)

 -  05 سينا حي سيدي الحضري آقم)

3500))سوق السبت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عز الدين العزوزي)):))330 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 330 ( (: العزوزي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عبد الغني العزوزي):))0 3 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزوزي)) الدين  عز  السيد 

عنوافه(ا))آقم)50)تجزئة فتيحة)1)حي)

التقدم)3500))مكناس املغرب.

السيد محمد العزوزي عنوافه(ا))

حي سيدي الحضري تجزئة املستقبل)

آقم)15 3500))سوق السبت املغرب.

العزوزي) الغني  عبد  السيد 

ايطاليا) ((3500 ايطاليا) عنوافه(ا))

ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزوزي) الدين  عز  السيد 

عنوافه(ا))آقم)50)تجزئة فتيحة)1)حي)

التقدم)3500))مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

آقم) تحت  ((0(0 فوف25) بتاآيخ) 0)

.11 

793I

somadik

STE JABKHALOUFI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

 STE JABKHALOUFI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

اكفول آقم 16 حي الرملة 01 العيون 

- 7000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3(107

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JABKHALOUFI TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب لغي2.
زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اكفول آقم)16)حي الرملة)01)العيون)

- 7000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 33.000 ( (: السيد محمد الخلوفي)

حصة بقيمة)330)دآهم للحصة).

((: الخلوفي) مصطفى  السيد 

دآهم) (3 0 بقيمة) حصة  (3 .000

للحصة).

 33.000 ( (: السيد ابراهيم الجبلي)

حصة بقيمة)330)دآهم للحصة).

 33000 (: السيد محمد الخلوفي) (

بقيمة)330)دآهم.

السيد مصطفى الخلوفي):)000 3 

بقيمة)0 3)دآهم.

 33000 (: الجبلي) ابراهيم  السيد 

بقيمة)330)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الخلوفي) مصطفى  السيد 

عنوافه(ا))دواآ فم الواد الوكوم طاطا)

7000)العيون املغرب.

الخلوفي عنوافه(ا)) السيد محمد 

 7000 طاطا) الوكوم  الواد  فم  دواآ 

العيون املغرب.

السيد ابراهيم الجبلي عنوافه(ا))

دواآ تكمي الجديد الجنولية ترميكت)

وآزازات)7000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الخلوفي) مصطفى  السيد 

عنوافه(ا))دواآ فم الواد الوكوم طاطا)

7000)العيون املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)09)يوليوز)

0)0))تحت آقم)86)1.

79 I

Advance(Center

Advitas SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Advance(Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

Advitas(SARL(AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك  

زفقة النجد حي الرياض الرلاط - 

10100 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7387

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Advitas(SARL(AU

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز االتصال والتسويق ع25 الهاتف)

والخدمات الهاتفية.
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فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

9ك )زفقة النجد حي الرياض الرلاط)

- 10100)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة آشيدة بنمو�شى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: السيدة آشيدة بنمو�شى) (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة آشيدة بنمو�شى عنوافه(ا))

 (0 شقة) (17 عماآة) العرصة  إقامة 

سال)11150)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة آشيدة بنمو�شى عنوافه(ا))

 (0 شقة) (17 عماآة) العرصة  إقامة 

سال)11150)سال املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)108363.

795I

االتقان للحسابات

RIF ASCENSEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

) 1 شاآع مراكش الطابق الثاني 

آقم 5 ، 000)6، الناظوآ املغرب

RIF ASCENSEUR   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

سلوان - )70)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  ASCENSEUR

بي ) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجمي  وصيافة املصاعد

-)مقاول في اشغال))الكهرلاء.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)

سلوان)-))70)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اشبوح) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اشبوح  هشام  السيد 

517)زفقة)3))باب السيفر عين هاآون)

فاس)30100)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) اشبوح  هشام  السيد 

517)زفقة)3))باب السيفر عين هاآون)

فاس)30100)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)10 3.

796I

MAITRE AMMOR SAAD

 NEW ZAY CONFECTION 

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAITRE AMMOR SAAD

 DRISSIA AVENUE TARIK IBN

 ZIYAD(RUE 71 N13 DRISSIA

 AVENUE TARIK IBN ZIYAD

 RUE 71 N13، 90000، TANGER

MAROC

 NEW ZAY CONFECTION SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

برشلوفة آقم ١ب طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.18811

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

املصادقة على):
زيون)) ( محمد) (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتولر) (19 بتاآيخ) العابدي  ( ( حميد)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)8 61.

797I

CABINET BAHMAD

LE MEDLEY MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عماآة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عماآة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

LE MEDLEY MARRAKECH شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عماآة د1 شقة 1)، 
الطابق الثاني، جليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.10( 65

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 شتن25) (17 في) املؤآخ 

املصادقة على):
سني) ( فبيل) (ة)) السيد) تفويت 
330)حصة اجتماعية من) ( سليطين)
(ة)) السيد) ( 330)حصة لفائدة) أصل)
 17 بتاآيخ) ( سليطين) سني  ( محمد)

شتن25)0)0).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116889.
798I

sofoget

FRESH GLAMOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
FRESH GLAMOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرلاط 

شاآع فال ولد عمي2 زفقة بهت ب )3 
عماآة أبرون  الطابق ) و 3 أكدال   

**** الرلاط  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.13(007

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)07)يوليوز)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زفقة) عمي2  ولد  فال  شاآع  »الرلاط 
بهت ب))3)عماآة أبرون))الطابق)))و)
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إلى) )املغرب«) الرلاط) (****( ( 3)أكدال)
شاآع ابن سينا الطابق) (79 »الرلاط)
الرلاط)) (*** ( ( أكدال) (8 التاني شقة)

املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 10816.

799I

 CABINET(DE(GESTION(ET(RÉVISION

COMPTABLE

NEW SKIN BY CELINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION(COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
NEW SKIN BY CELINE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

ليزوغكيدي   مبنى D الطابق الثاني 
مكتب آقم 6 - املحمدية - 8000) 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(6 77
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SKIN BY CELINE
جمي ) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للنساء) التجميل  عالجات  أفواع 
والرجال واألطفال وتصفيف الشعر)
الوجه) وعالجات  واألظافر  واملكياج 
أفواع) جمي   ولي   شراء) والجسم.)

املنتجات ضمن هذا النشاط.

-)عالجات تجميل للوجه والبشرة)

باديكي2 ومافيكي2) (، ،)عالجات تجميل)

لألغراض الجمالية)،)مكياج)،)ردمة)

إزالة الشعر)،)مساج است2رائي.

والرفاهية) الجمال  في  فصائح  (-

الجمالية.

؛) بي  جمي  منتجات التجميل.) (-

(، التجميل) مستحضرات  (، العناية)

العطوآ)،)اكسسواآات التجميل)،.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

D)الطابق الثاني) ليزوغكيدي) )مبنى)

 (8000 (- املحمدية) (- (6 مكتب آقم)

املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد افاس الكلثمي):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 FOREST Céline :  500 السيدة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الكلثمي  افاس  السيد 

 13100 بوزفيقة) كوسطا  (17(

بوزفيقة املغرب.

 FOREST Céline السيدة)

 RUE PIERRE  1007 عنوافه(ا))

 DUBREUIL  (153RIORGES

France   (153 RIORGES)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الكلثمي  افاس  السيد 

 13100 بوزفيقة) كوسطا  (17(

بوزفيقة املغرب

 FOREST Céline السيدة)

 RUE PIERRE  1007 عنوافه(ا))

 DUBREUIL  (153RIORGES

France   (153 RIORGES)فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاآيخ)05)فوف25)

0)0))تحت آقم)58 1.

800I

sofoget

BLANFOR PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BLANFOR PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  57 

اوكيمدن شقة 1 اكدال الرلاط   

0000) الرلاط املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.105365

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (31 في) املؤآخ 

املصادقة على):

 atlantic (ة)) السيد) تفويت 

 fishing( and( trading( -----( 490

 980 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد)(ة)))فوآد افتوني))

دفيس بتاآيخ)31)غشت)0)0).

 atlantic (ة)) السيد) تفويت 

fishing(and(trading(----(490)حصة)

حصة) (980 أصل) من  اجتماعية 

لفائدة))السيد)(ة)))فرونسواز))ساآتي)

بتاآيخ)31)غشت)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)108163.

801I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE PERLE ZIZ SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE PERLE ZIZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

يوسف الخنك - 000)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (91

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE PERLE ZIZ SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)مزآعة).

عنوان املقر االجتماعي):)قصر ايت)

الرشيدية) (5(000 (- الخنك) يوسف 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العابد)) بن لحسن  السيد سيدي 

قصر ايت يوسف الخنك) عنوافه(ا))

الراشيدية))000)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

العابد)) بن لحسن  السيد سيدي 

قصر ايت يوسف الخنك) عنوافه(ا))

الراشيدية))000)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالرشيدية)
آقم)-.

80(I
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االتقان للحسابات

CONSTALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

االتقان للحسابات

) 1 شاآع مراكش الطابق الثاني 

آقم 5 ، 000)6، الناظوآ املغرب

CONSTALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي السوق 

االسبوعي آقم 9) بني سيدال الجبل 

- )85)6 الناظوآ املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(977

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»300.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) ( 00.000« إلى) دآهم«)

إدماج احتياطي أو أآلاح أو) ( (: طريق)

عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم)3508.

803I

DIL YAM

DIL YAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIL YAM

 N°162 BIS(EL(FADLIA 2 RUE

 MOHAMED(SIX(MEKNES ،

50000، مكناس املغرب

DIL YAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 N°162 BIS(EL(FADLIA 2 RUE

 MOHAMED(SIX(MEKNES  -

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51(33

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAM

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 SALON DE COIFFURE

 COMMERCIALISATION DES

. PRODUIT COSMETIQUE

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 N°16( BIS EL FADLIA ( RUE

 MOHAMED SIX MEKNES  -

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بنمو�شى) السيدة مريم 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بنمو�شى عنوافه(ا)) السيدة مريم 

اتواآكة) املسكيني  آحال  شاآع  (8(

مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

بنمو�شى عنوافه(ا)) السيدة مريم 

اتواآكة) املسكيني  آحال  شاآع  (8(

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3605.

80 I

موثقة

PALACES ET TRADITIONS
إعالن متعدد القراآات

موثقة

36 ممر الثازي - دآج أوه - الطابق 

األول ، 0080)، الداآ البيضاء 

املغرب

 PALACES ET TRADITIONS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الجاآ 

البيضاء - )3  زفقة مصطفى 

املعاني - - الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 5((7

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)0))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)فوت السيد بن عدو اإلدآي�شي)

مجموع األسهم) ( موالي عبد العالي،)

بالشركة) سهم)) ((90 () التي يمتلكها)

الشركة)) لفائدة  أعاله،) املذكوآة 

 KASBAH TOURS (« (: املسماة)

 INTERNATIONAL « - » K.T.I «

.S.A.R.L

على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

الجم ) محضر  بمقت�شى  مايلي:)

طرف) من  محرآ  االستثنائي،) العام 

)بتاآيخ)) األستاذة أمال العراقي،)مؤآخ)

أكد) (،(0(0 أكتولر) ((3 و) ((( (،(1

الشركاء)على ما يلي):)-)املصادقة على)

التفويت الكلي للحصص اإلجتماعية)

السيد بن عدو اإلدآي�شي) من طرف 

موالي عبد العالي.)-)معاينة التقسيم)

الجديد للرأسمال االجتماعي للشركة)

تعيين مسي2 جديد و تغيي2 اإلمضاء) (-

اإلجتماعي للشركة.)-)تحديث النظام)

األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  آقم)  :) بند 

تأكيد تجديد تفويض املسي2) مايلي:)

السيد كمال اشطي2ة ملد سنة و تعيين)

ثاني) كمسي2  محمد  بنعموآ  السيد 

ملدة غي2 محدودة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))73)75.

805I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة تافياللت ملحقة)

وآزازات

 SOCIÉTÉ «MASS CARS «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة 

تافياللت ملحقة وآزازات

شاآع موالي آشيد عماآة دادس 

الطابق االول وآزازات، 5000 ، 

وآزازات املغرب

 SOCIÉTÉ »MASS(CARS « SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سي2وا 

تزفارت  - 5750  وآزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11101

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ( »MASS( CARS( «( SARL

.AU
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كراء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السياآات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)حي سي2وا)
تزفارت))-)5750 )وآزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد مماد عبد الصمد)):))1.000 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد)) عبد  مماد  السيد 
عنوافه(ا))حي سي2وا تزفارت))5750  

وآزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصمد)) عبد  مماد  السيد 
عنوافه(ا))حي سي2وا تزفارت))5750  

وآزازات املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
09)فوف25) بتاآيخ) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)569.
806I

FIDULIMAR

BOURDADE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

BOURDADE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دواآ امين 
سيت  - 7703  تازاآين املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.1153
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
0)0))تقرآ حل) 1))شتن25) املؤآخ في)
ذات) شركة  (BOURDADE SARL
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000
اإلجتماعي دواآ امين سيت))-)7703  

الشركة) لحل  فتيجة  املغرب  تازاآين 
قبل االوان.

و عين:
و) اولكيسان  ( لحسن) السيد(ة))
  7703 ( امين سيت) دواآ  عنوافه(ا))

تازآين املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاآيخ)1))شتن25)0)0))وفي دواآ امين)

سيت))-)7703 )تازاآين املغرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بزاكوآة)

0)0))تحت آقم)81 .
807I

CRI MEKNES

 STE  INDUSTRI GENERALE 
 DE OUTINAGEDE LITERIE
ET DE TEXTILE - IGRITEX

إعالن متعدد القراآات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE  INDUSTRI(GENERALE(DE 
 OUTINAGEDE LITERIE ET DE
TEXTILE - IGRITEX  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الرقم 08 
الحي الصناعي سيدي بوزكري  - - 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(1399

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في))))أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)
بالحسن.)) السيدة رديجة  وفاة  ( ( (•
السيدة) وفاة  بعد  األسهم  افتقال  (•
رديجة بالحسن وقبول شركاء)جدد.))
تعود للسيدة) ( التي) توزي  األسهم  (•
((• ( الوآثة.) بين  بالحسن  رديجة 
إعادة تعيين السيد لحسن الصغي2)
والسيد مصطفى الصغي2 في مناصبهم)

كمسي2ين لفت2ة غي2 محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

ينص) الذي  (: -8-16 آقم) بند 
وفاة السيدة رديجة) ( ( (• على مايلي:)
افتقال األسهم بعد وفاة) (• ( بالحسن.)
وقبول) بالحسن  رديجة  السيدة 
شركاء)جدد.))•)توزي  األسهم التي))تعود)
للسيدة رديجة بالحسن بين الوآثة.))
•))إعادة تعيين السيد لحسن الصغي2)
والسيد مصطفى الصغي2 في مناصبهم)

كمسي2ين لفت2ة غي2 محدودة.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))367 .
808I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
TICHKA SARL

إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE TICHKA
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3)3، 

شاآع موالي اسماعيل - 0000) الداآ 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(71511
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
الفاضل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)
بالداآ) الشريك و املسي2،) (، السقاط)
0)0)/ 0/ 0)،)على) )بتاآيخ) البيضاء)
بقاء))أآملته السيدة شادية السقاط)،)
وأوالده الشرعيين السيد آضا السقاط)
والسيد هشام السقاط والسيد حمزة)

السقاط)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد آضا السقاط)،)كمسي2)

جديد للشركة)،)لفت2ة غي2 محدودة
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزي   اعتماد 

الشركة
بند آقم)1 :)الذي ينص على مايلي:)
كمسي2) ( تعيين السيد آضا السقاط)

جديد للشركة ملدة غي2 محددة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753130.

809I

موثقة

 KASBAH TOURS
INTERNATIONAL

إعالن متعدد القراآات

موثقة
36 ممر الثازي - دآج أوه - الطابق 
األول ، 0080)، الداآ البيضاء 

املغرب
 KASBAH TOURS

INTERNATIONAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الداآ 
البيضاء - )3  زفقة مصطفى 
املعاني - - الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.318 7
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)19)شتن25)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
مايلي:)فوت السيد بن عدو اإلدآي�شي)
مجموع األسهم) ( موالي عبد العالي،)
11.887سهم)) () يمتلكها) التي 
لفائدة)) أعاله،) املذكوآة  بالشركة 
 S.A.R.L   PALACES ET شركة)

TRADITIONS
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على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 

الجم ) محضر  بمقت�شى  مايلي:)

طرف) من  محرآ  االستثنائي،) العام 

األستاذة أمال العراقي،))مؤآخ))بتاآيخ))

أكد) (،(0(0 أكتولر) ((3 و) ((( (،(1

الشركاء)على ما يلي):))-)املصادقة على)

التفويت الكلي للحصص اإلجتماعية)

السيد بن عدو اإلدآي�شي) من طرف 

موالي عبد العالي.)-)معاينة التقسيم)

الجديد للرأسمال االجتماعي للشركة)

تعيين مسي2 جديد و تغيي2 اإلمضاء) (-

اإلجتماعي للشركة.)-)تحديث النظام)

األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  آقم)  :) بند 

تأكيد تجديد تفويض املسي2) مايلي:)

السيد لحلو عثمان ملد سنة و تعيين)

ثاني) كمسي2  محمد  بنعموآ  السيد 

ملدة غي2 محدودة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)733)75.

810I

JURISMAG SARL

DIMASALIM SARL
إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

DIMASALIM SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

شركة أفجليك 3)3، شاآع موالي 

اسماعيل - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(7(8(5

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

الفاضل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

بالداآ) الشريك و املسي2،) (، السقاط)

البيضاء))بتاآيخ)0)0)/ 0/ 0)،)على)

بقاء))أآملته السيدة شادية السقاط)

آضا) السيد  الشرعيين  وأوالده  (،

السقاط) هشام  والسيد  السقاط 

والسيد حمزة السقاط)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد آضا السقاط)،)كمسي2)

جديد للشركة)،)لفت2ة غي2 محدودة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املال) لرأس  الجديد  التوزي   اعتماد 

الشركة

بند آقم)1 :)الذي ينص على مايلي:)

كمسي2) ( تعيين السيد آضا السقاط)

جديد للشركة ملدة غي2 محددة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753131.

811I

JURISMAG SARL

BLED SOLB SARL
إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

BLED SOLB SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

شركة أفجليك 3)3، شاآع موالي 

اسماعيل - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1 5 79
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 1)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
عبد) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)
الذي) (، الشريك) (، الوهاب السقاط)
بتاآيخ) أملافيا  (- شتوتغاآت) في  توفي 
أآملته) بقاء) على  (، (1(/10/(019
وأوالده) ( جلون،) بن  نعيمة  السيدة 
(، السقاط) علي  السيد  الشرعيين 
السيد) (، السقاط) يوسف  السيد 
حسناء) والسيدة  السقاط  محسن 

السقاط.
قراآ آقم ): الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيد الفاضل 
السقاط ، الشريك ، بالداآ البيضاء  
بتاآيخ  0/ 0/0)0) ، على بقاء  
أآملته السيدة شادية السقاط 
، وأوالده الشرعيين السيد آضا 
السقاط والسيد هشام السقاط 

والسيد حمزة السقاط 
قراآ آقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على صك الت25ع  ب 
1.398.700  سهم تخص السادة 
محسن السقاط وعلي السقاط 

ويوسف السقاط والسيدة حسناء 
السقاط لصالح السيدة نعيمة بن 

جلون.
قراآ آقم  : الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند آقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اعتماد التوزي  الجديد لرأس املال 

الشركة
بند آقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد التوزي  الجديد ألسم 
الشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)1)7530.
812I

 SERVICE COMPTABLE ET
FISCAL

COPARFIM
إعالن متعدد القراآات

 SERVICE COMPTABLE ET
FISCAL

5 شاآع عبد هللا بن ياسين ، 
0310)، الداآ البيضاء املغرب

COPARFIM »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زفقة علي 
عبد الرزاق آقم 8 املعاآيف امتداد - 

0310) الداآ البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(36681

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)6))يوفيو)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 
في) بموجب عقد عرفي مؤآخ  مايلي:)
3))يوفيو)0)0))،)تبين ما يلي):))فوتت)
 »NEPHTYS HOLDING« شركة)
تابعة) حصة  ((500) رمسمائة) (،
دآهم) ((100) مائة) فئة  من  للشركة 
شركة) في  تملكها  التي  حصة  لكل 
شركة) لفائدة  (، (»COPARFIM«
بتفويت)) قامت  كما  (. (»MAGEF«
(« لدى) ( الدائن) ( الجاآي) حسابها 
 381.500,00 مبلغه) (« (COPARFIM

دآهم.---
على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 
 (6 بتاآيخ) ( مداولته) بموجب  مايلي:)
قام الجم  العام غي2) (، ((0(0 يوفيو)
التفويت) معاينة  ( (: يلي) بما  العادي 
املذكوآ واالنسحاب النهائي للشريك)
من) (»NEPHTYS HOLDING«

الشركة)؛)
على) ينص  الذي  (:03 آقم) قراآ 
أصبح) (، التفويت) لهذا  تبعا  مايلي:)
(: النحو) هذا  على  موزعا  الرأسمال 
 MAGEF«         850«(لفائدة شركة
حصة)،)ولفائدة السيد استيف بيي2)
 Steve( Pierre( O’HANA)) أوحنا)

150)حصة)؛)
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على) ينص  الذي  آقم) 0:) قراآ 

استقالة) على  اإلشهاد  مايلي:)

الشريك في التسيي2 السيد مصطفى)

 Mustapha( JAMAL) الدين) جمال 

EDDINE))من وكالته)؛)

على) ينص  الذي  (:05 آقم) قراآ 

مايلي:)قراآ بأن الشركة ستصبح من)

ابن فصاعدا مسي2ة من قبل السيد)

 Steve( Pierre) أوحنا) بيي2  استيف 

وسيصح) (، مسي2 وحيد) (،(O’HANA

للمسي2) الوحيد  بالتوقي   إلزامها 
املذكوآ

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) بند 

مايلي:)تم تعديل البندين السادس و)

الساب  من القافون االسا�شي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))830 7.

813I

omnium(management

OHR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

OHR DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم )8 

اقامة )5 شاآع الحسن التاني فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 6(5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OHR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):)بائ  املواد)

الغدائية)-)التصدير و االستي2اد)-)بائ )

املواد الكيميائية.

 8( آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

)5)شاآع الحسن التاني فاس) اقامة)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة وصال محمد علوي):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: مجاد) محجولة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) ((50 ( (: السيد آضا بلغالي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

علوي) محمد  وصال  السيدة 

آياض) تجزئة  ب  ((88 عنوافه(ا))

فاس) تغات  مكناس  طريق  الليمون 

30000)فاس املغرب.

السيدة محجولة مجاد عنوافه(ا))

حي واد فاس فاس) (89 آقم) ((5 زفقة)

30000)فاس املغرب.

آقم) السيد آضا بلغالي عنوافه(ا))

159)تجزئة جبل تغات فاس)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

علوي) محمد  وصال  السيدة 

آياض) تجزئة  ب  ((88 عنوافه(ا))

فاس) تغات  مكناس  طريق  الليمون 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))98).

81 I

CABINET OUASSI

JASMINE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET OUASSI

عماآة كومرزيد شاآع الحرية طابق 

االول مكتب آقم 3 املدينة الجديدة 

، 6000 ، اسفي املغرب

JASMINE INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 

عند مازوزي طاآق  الكائن  بتجزئة  

صدافي غ س آقم 5 اب س  - 6000  

اسفي املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10307

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)0))يوليوز)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»مساكنة عند مازوزي طاآق))الكائن))

بتجزئة))صدافي غ س آقم)5)اب س))-)

6000 )اسفي املغرب«)إلى)»زفقة)) )  

اسفي))) ( 6000 (- ( ( حي أفاس) ((7 آقم)

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

غشت) بتاآيخ) )) ( االبتدائية بآسفي)

0)0))تحت آقم)1718.

815I

موثقة

 KASBAH TOURS

TRANSPORTS
إعالن متعدد القراآات

موثقة

36 ممر الثازي - دآج أوه - الطابق 

األول ، 0080)، الداآ البيضاء 

املغرب

 KASBAH TOURS TRANSPORTS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الداآ 
البيضاء - ) زفقة فاف بريساش - - 

الداآ ابيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.3(0(9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)19)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 
مايلي:)فوت السيد بن عدو اإلدآي�شي)
مجموع األسهم) ( موالي عبد العالي،)
((: لفائدة) )) .3سهم)) () التي يمتلكها)

السيد بنعموآ محمد
على) ينص  الذي  (:( آقم) قراآ 
مايلي:)بمقت�شى محضر الجم  العام)
االستثنائي،)محرآ من طرف األستاذة)
 -  (( ( بتاآيخ) ( مؤآخ) العراقي،) أمال 
تم اإلقراآ) (،(0(0 أكتولر) ((7 و) ( ((3
الحبيب،) بنعموآ  املرحوم  (: بوفاة)
املرحوم) و  فاطمة  بالحاج  املرحومة 
على) املصادقة  (- الدين.) عز  بنعموآ 
التفويت الكلي للحصص اإلجتماعية)
السيد بن عدو اإلدآي�شي) من طرف 
موالي عبد العالي.)-)معاينة التقسيم)
الجديد للرأسمال االجتماعي للشركة)

-)تجديد تفويض مسي2 الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة توزي  آأسمال الشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)0 9)75.
816I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ECO-GOUTTE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
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 SOCIETE ECO-GOUTTE SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

اولهو ملعب تنجداد الراشيدية  - 

000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (99

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE ECO-GOUTTE SARL

. AU

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).

عنوان املقر االجتماعي):)قصر ايت)

(- ( الراشيدية) تنجداد  ملعب  اولهو 

000)5)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  بامو  ايت  السيد 

هبة) اقامة  مازيال  تجزئة  عنوافه(ا))

1)بلفدير الداآالبيضاء)) 1)شقة) طابق)

0000))الداآليضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

املجيد) عبد  بامو  ايت  السيد 

هبة) اقامة  مازيال  تجزئة  عنوافه(ا))

1)بلفدير الداآالبيضاء)) 1)شقة) طابق)

0000))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

آقم)-.

817I

CABINET JOUDY CONSEIL

 GENEROUS)جينيروس شيف
)CHEF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue(Champigny
 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،
20310، Casablanca(Maroc

 GENEROUS)جيني2وس شيف
CHEF) شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 زفقة 
بوشعيب فراد زاوية شاآع رريبكة 
إقامة املعراج متجر آقم 3 - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 79(05

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GENEROUS)شيف جيني2وس 

.(CHEF
مقهى،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيتزيريا،مثلجات.)الوجبات السريعة،)

سناك..
زفقة) (65 (: عنوان املقر االجتماعي)
رريبكة) شاآع  زاوية  فراد  بوشعيب 
 (0000 -  3 إقامة املعراج متجر آقم)

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: المتيكي) آشيد  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) المتيكي  آشيد  السيد 
تجزئة سفيان آقم)17)سيدي معروف)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) المتيكي  آشيد  السيد 
تجزئة سفيان آقم)17)سيدي معروف)

0000))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753379.
818I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

EXPERT AUTO PIECES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زفقة جمال الدين األفغاني 
الطابق الراب  شقة آقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب
EXPERT AUTO PIECES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة ه 

) تجزئة 137 تجزئة العلج آقم 33 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(9339
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (01 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( (EXPERT AUTO PIECES
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
تجزئة) (( ه) زفقة  اإلجتماعي  مقرها 

وجدة) (33 آقم) العلج  تجزئة  (137
(: ل) فتيجة  املغرب  وجدة  (60000  -
فتيجة لزيادة رسائر الشركة وعجزها)

عن
االستمراآ.....

و حدد مقر التصفية ب زفقة ه)
 33 تجزئة العلج آقم) (137 تجزئة) ((

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) مو�شى  ( البكاي) السيد(ة))
 9 زفقة) امليلود  حي موالي  عنوافه(ا))
60000)وجدة املغرب) 19)وجدة) آقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)535).
819I

ائتمافية ماجست2ال

SOLACHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمافية ماجست2ال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زفقة طنجة و زفقة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
SOLACHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم    
بلوك 09 املرجة زواغة السفلى  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
63999

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLACHA
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة و البناء
بي  مواد البناء

النقل للحساب الخاص و لحساب)
الغي2).

آقم)    (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( السفلى) زواغة  املرجة  (09 بلوك)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد محمد الشافعي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الشافعي))عنوافه(ا))
3 )مكرآ)9)بلوك أ واد فاس))30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد الشافعي))عنوافه(ا))
3 )مكرآ)9)بلوك أ واد فاس))30000 

فاس))املغرب)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
شتن25) ((9 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)399).

8(0I

ائتمافية ماجست2ال

SOIDITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمافية ماجست2ال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زفقة طنجة و زفقة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب

SOIDITRAV  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجال آقم 

) آقم )13 الحي الصناعي طريق 

عين الشقف  - 30000 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6  87

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOIDITRAV

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة و البناء

مقاولة فجاآة األملنيوم

النقل للحساب الخاص و لحساب)

الغي2

التألستي2اد و التصدير).

عنوان املقر االجتماعي):)متجال آقم)
))آقم))13)الحي الصناعي طريق عين)

الشقف))-)30000)فاس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)90)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد األدآي�شي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد األدآي�شي عنوافه(ا))
 ( الشقة) أآيسطو  تجزئة  ((7 آقم)

ايموزاآ)) الفا�شي طريق  شاآع محمد 

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد األدآي�شي عنوافه(ا))

 ( الشقة) أآيسطو  تجزئة  ((7 آقم)

ايموزاآ)) الفا�شي طريق  شاآع محمد 

30000)فاس املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)858).

8(1I

sacompta(sarl(au

 STE AGRI TIGHBOULA

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

sacompta(sarl(au

  ) شاآع الجيش امللكي ميسوآ ، 

50)33، ميسوآ املغرب

  STE AGRI TIGHBOULA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت مليس 

كيكو  بوملان  33053 كيكو  املغرب .

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1 01

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) في) 1) املؤآخ 

املصادقة على):

عبدالعزيز)) (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 ( لغزالي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

شتن25) (19 بتاآيخ) ( الكعري) ( فبيل) (ة))

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( ببوملان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/380.

8((I

CABINET BAHMAD

LE MEDLEY MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عماآة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عماآة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

  LE MEDLEY MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش بالزا عماآة د1 شقة 1)، 

الطابق الثاني، جليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.10( 65

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 17)شتن25) املؤآخ في)

سني) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

سليطين محمد))كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116889.

8(3I

sofoget

LAPMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

LAPMS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  العرائش 

51 زفقة رالد بن وليد - -----  

العرائش املغرب.
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حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.733

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 يوليوز) (06 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 600.000 آأسمالها) مبلغ  ( (LAPMS

اإلجتماعي)) مقرها  وعنوان  دآهم 

العرائش)51)زفقة رالد بن وليد)-)---

:))زيادة) --))العرائش املغرب فتيجة ل)

رسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب))العرائش)

املغرب) وليد  بن  رالد  زفقة  (51

العرائش العرائش املغرب.)

و عين:
مدآاآي) ( ( ( ( الحسن) ( السيد(ة))

املغرب) (-- (--- املغرب) عنوافه(ا)) و 

كمصفي)(ة))للشركة.

و عنوافه(ا)) ( ت25) ( ( علي) السيد(ة))

املغرب) (kenitra  1 000 املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)9 10.

8( I

MUKARZA

MUKARZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MUKARZA

13 زفقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 آقم 8 املعاآيف. 13 زفقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 آقم 8 املعاآيف.، 0330)، الداآ 

البيضاء املغرب

MUKARZA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زفقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 آقم 8 املعاآيف. الداآ البيضاء 

0330) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78833

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUKARZA

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستي2اد و الوساطة التجاآية.
زفقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
البيضاء) الداآ  املعاآيف.) (8 آقم) (1

0330))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: جلول حمودي) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) حمودي  جلول  السيد 

املي2يا اسبافيا)001 0)املي2يا اسبافيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) حمودي  جلول  السيد 

املي2يا اسبافيا)001 0)املي2يا اسبافيا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))75307.

8(5I

ZOHASI SAHARA

OUTRIZIT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شاآع مزواآ، حي الفتح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

OUTRIZIT TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

707 زفقة املاس آقم 770 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

337 7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUTRIZIT TRANS

فقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املوظفين لصالح الغي2)،

الخاص) للحساب  األفراد  فقل  (-

،اللوجستيات وفقل البضائ )،

والدولي«) »الوطني  النقل) (-

للبضائ  واملعدات)،)النقل السياحي)،

(
ً
)وجوا

ً
)ولحرا

ً
-)فقل جمي  الفروع برا

)،)وإداآة لوجستية.
ً
)ودوليا

ً
،)محليا

األسماك) وفقل  (، امل25د) النقل 

واملأكوالت البحرية)،.

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 70000 -  770 زفقة املاس آقم) (707

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد آشيد الطاهري)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد آشيد الطاهري عنوافه(ا))

دواآ اد الرايس تامري)80000)اكادير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد آشيد الطاهري عنوافه(ا))

دواآ اد الرايس تامري)80000)اكادير)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/669).

8(6I

BOUCHTA COMPTA

مدرسة االشراف للتعليم 

الخصو�شي

عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي)(األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاآي

مدآسة االشراف للتعليم 

الخصو�شي

بمقت�شى))عقد عرفي مؤآخ قي)16 

أكتولر)0)0))أعطى الكنفاوي احمد)

 8 1(0 التجاآي) بالسجل  املسجل 

حق) بطنجة  التجاآية  باملحكمة 

التسيي2 الحر لألصل التجاآي الكائن)

 -  (0 آقم) سليمان  موالي  شاآع  ب 

90000)طنجة املغرب لفائدة آسالة)

 6 االشراف للتعليم الخصو�شي ملدة)

و) ((0(0 أكتولر) (01 سنة تبتدئ من)

تنتهي في)30)شتن25)6)0))مقابل مبلغ)

شهري قيمته)000.)1)دآهم.

8(7I
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COMICONE

MCE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

COMICONE

آقم 1، عماآة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

MCE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم  0) 

مكرآ ، حي سيدي معفة ، طريق 

سيدي معفة - 60050 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(8557

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):

عبد) بناصر  (ة)) السيد) تفويت 

1.000)حصة اجتماعية من) ( الوحد)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

(ة))محمد الزمريوي بتاآيخ))1)أكتولر)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1 5).

8(8I

FIDUTRACO CONSULTING

TOP ZAK IMPRIMERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

TOP ZAK IMPRIMERIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 آقم )) بامليي  - 0 03) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(965(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ف25اير) 01)) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAK IMPRIMERIE

غرض الشركة بإيجاز):)مطبعة.
زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5 الطابق) (3 اقامة شهرزاد) سومية 
آقم))))بامليي))-)0 03))الداآالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: مخلوقي) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مخلوقي  زكرياء) السيد 
))ط) زفقة الصرافي اقامة الحياة) (03

 )ش))1 0)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مخلوقي  زكرياء) السيد 
))ط) زفقة الصرافي اقامة الحياة) (03

 )ش))1 0)البيضاء)البيضاء

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ف25اير) 01))تحت آقم)-.

8(9I

BUMICA

SIECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BUMICA

 BD(MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

SIECOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شاآع 

اللة الياقوت تقاط  مصطفى 

املعاني الطابق االول الشقة آقم 56  

- 0500) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 11 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (03 املؤآخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (SIECOM الوحيد) الشريك 

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

اللة) شاآع  (61 اإلجتماعي) مقرها 

املعاني) مصطفى  تقاط   الياقوت 

 -   56 آقم) الشقة  االول  الطابق 

الداآ البيضاء)املغرب فتيجة) ((0500

ل):)حل مسبق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب)61)شاآع)

اللة الياقوت تقاط  مصطفى املعاني)

 -   56 آقم) الشقة  االول  الطابق 

0500))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) اليوسفي  ( اسامة) السيد(ة))

فرانس) باسكي  زفقة  (17 عنوافه(ا))

) 0000))الداآ البيضاء)املغرب) فيل)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 75350.

830I

zagora(consulting(sarl

BENALI BOIS
شركة التضامن

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
آقم119  شاآع محمد الخامس ، 

7900 ، زاكوآة املغرب

BENALI BOIS شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

تاكوفيت - 7900  زاكوآة املغرب

تأسيس شركة التضامن 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(513

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((017 ماي) (1(

األسا�شي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENALI BOIS

تفصيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تاجر األرشاب.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاكوفيت)-)7900 )زاكوآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد دياب يونس)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) يونس  دياب  السيد 
زاكوآة) ( 7900 ( هنيت) بني  قصر 

املغرب.

عنوافه(ا)) فتيحة  نعيمي  السيدة 
قصر لبليدة تاكوفيت)7900 )زاكوآة)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) يونس  دياب  السيد 
زاكوآة) ( 7900 ( هنيت) بني  قصر 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ماي) ((5 بتاآيخ) ( بزاكوآة) االبتدائية 

017))تحت آقم)7)).

831I

sofoget

MOONVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MOONVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  الرلاط 

قسيوبي 3 زفقة شراكة سوي�شي   ---  

الرلاط املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(5 31

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)06)يوليوز)0)0))تقرآ حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)MOONVEST))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

قسيوبي) الرلاط  ( اإلجتماعي) مقرها 
الرلاط) ( (--- ( ( 3)زفقة شراكة سوي�شي)
رسائر) زيادة  ( (: ل) فتيجة  املغرب 

الشركة.

الرلاط) ( و حدد مقر التصفية ب)
قسيوبي)3)زفقة شراكة سوي�شي)-)---

--)الرلاط املغرب.)

و عين:

و) العلمي  ( ( شريف) ( السيد(ة))

املغرب) املغرب  (----- (---- عنوافه(ا))

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم))10816.

83(I

Azur(conseil

IFG INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Azur(conseil

6  تجزئة لينا زفقة 1) سيدي 

مومن الداآالبيضاء ، 00 0)، الداآ 

البيضاء املغرب

IFG INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 30 حي 

عزالدين زفقة   7)حي املحمدي 

الداآ البيضاء 30 حي عزالدين 

زفقة   7)حي املحمدي الداآ البيضاء 

0570) الداآ البيضاء املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(561(

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) )1)ف25اير) املؤآخ في)

IFG INVEST)شركة ذات املسؤولية)

 100.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 30 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 

7)حي املحمدي) ( ( حي عزالدين زفقة)

عزالدين) حي  (30 البيضاء) الداآ 

زفقة)))7)حي املحمدي الداآ البيضاء)

الداآ البيضاء)املغرب فتيجة) ((0570

لنتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.

و عين:

السيد(ة))فاطمة الزهراء))زعواط)

شاآع) الحديقة  تجزئة  عنوافه(ا)) و 

 (3 آقم) فيال  الدآة  جمال  محمد 

الداآالبيضاء) ((0 00 مومن) سيدي 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) (30 وفي) ((0(0 ف25اير) (1( بتاآيخ)

عزالدين زفقة)))7)حي املحمدي الداآ)

الداآالبيضاء) ((0570 (- البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)69 751.

833I

LMT AUDITING

 SAISHANG

INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 SAISHANG INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي )1 زفقة 

اودجاآي اففا الداآ البيضاء - 

0000) الداآ البيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. (6779

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الغي2) الطبية  األدوات  استي2اد 

القابلة للتعقييم.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)333)75.

83 I

sofoget

LOTINORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

LOTINORD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  طنجة 

إقامة بلكوني مكتب 1 رليج طنجة 

غندوآي   16000  طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(18(5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 03)شتن25) املؤآخ في)

مسي2 جديد للشركة السيد(ة))العلمي))

شريف العلمي و عبد آلسالم العلمي)

كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35356).

835I

BEST ACTIONS COMPTA

GASTRO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE(PRINCIPAL

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GASTRO TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دواآ 

أموتان جماعة تمزوزت  سيدي 

عبدهللا غيات - 0000  جماعة 

تمزوزت  سيدي عبدهللا غيات 

املغرب.
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تغيي2 نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 7535
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تم تغيي2) 07)أكتولر) املؤآخ في)
»مقاول للكساآة) نشاط الشركة من)
»)إلى)»-)شراء)ولي  األآا�شي الزآاعية)

وتشغيلها
-)استي2اد وتصدير

املواد) جمي   وتركيب  بي   (-
واملعدات الزآاعية«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7381.

836I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MZ CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
MZ CONFECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية, شاآع اململكة العرلية 
السعودية, الطابق 3, آقم 0) - 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109 91
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFECTION

الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

بشكل عام االستي2اد و التصدير.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرلية) اململكة  شاآع  العزيزية,)
السعودية,)الطابق)3,)آقم)0))-)طنجة)

- 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 ( (: زهر) مراد  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد مخلوف):))50)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

تجزئة) السيد مراد زهر عنوافه(ا))
طنجة) (. 3 آقم) (,9( زفقة) العيون,)

90000)طنجة املغرب.

السيد محمد مخلوف عنوافه(ا))
 .18 مجم  املجد,)اقامة حسناء,)آقم)

طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

تجزئة) السيد مراد زهر عنوافه(ا))
طنجة) (. 3 آقم) (,9( زفقة) العيون,)

90000)طنجة املغرب

السيد محمد مخلوف عنوافه(ا))
 .18 مجم  املجد,)اقامة حسناء,)آقم)

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 3539).

837I

FICOMPTA

PARA YOUSRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

PARA YOUSRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاآي الكائن بدواآ أوالد الطيب 

السفلي جماعة وقيادة أوالد الطيب 

فاس سايس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 633

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.YOUSRA

غرض الشركة بإيجاز):)بائ  لوازم)

او تواب  لصيدلية.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطيب) أوالد  بدواآ  الكائن  التجاآي 

السفلي جماعة وقيادة أوالد الطيب)

فاس سايس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زوهو) يسرى  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) زوهو  يسرى  السيدة 
5زفقة واد الزيتون الن2جس س)) آقم)

3000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) زوهو  يسرى  السيدة 
5زفقة واد الزيتون الن2جس س)) آقم)

30000)فاس املغرب

تم اإليداع القافوني ب-))بتاآيخ)09 

فوف25)0)0))تحت آقم)998).

838I

COMICONE

MCE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

COMICONE

آقم 1، عماآة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

MCE TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم  0) 

مكرآ، حي سيدي معفة، طريق 

سيدي معفة   - 60050 وجدة 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(8557

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تم تعيين)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

الزمريوي محمد كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1 5).

839I

ائتمافية مومن

Société IDBELLI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمافية مومن

)3 زفقة سبتة بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب

Société IDBELLI SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي التحديد 

االداآي A/307 بني كيل  - 00)61 

بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

8(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société IDBELLI SERVICE

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوقود.

التحديد) (: عنوان املقر االجتماعي)

 61(00 (- ( بني كيل) (A/307 االداآي)

بوعرفة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (800 ( (: ادبلي علي) السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادبلي علي عنوافه(ا))شاآع)

بوعرفة) (61(00  (07 آقم) املقاومة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ادبلي علي عنوافه(ا))شاآع)

بوعرفة) (61(00  (07 آقم) املقاومة 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

0)0))تحت آقم)13)/0)0).

8 0I

STE TRAFISCO

ADIL SHOPPING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شاآع عبدهللا ابن الزلي2 مويلحا 

الجديدة 73) ، 000 )، الجديدة 

املغرب

ADIL SHOPPING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شاآع 

آففا الطابق 09 الشقة 91 إقامة 

الرلي  آففا الداآليضاء - 0370) 

الداآليضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78113

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADIL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHOPPING

التجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في األغراض الرياضية بالتقسيط في)

متجر متخصص

االستي2اد.

96)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

إقامة) (91 الشقة) (09 الطابق) آففا 

 (0370 (- الداآليضاء) آففا  الرلي  

الداآليضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( مواتي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل مواتي))عنوافه(ا))1) 

تعاوفية ابن رلدون الجديدة)000 ) 

الجديدة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سهام الص25ي عنوافه(ا))

الشقة)0))اقامة سكينة زفقة الفقيه)

 ( 000 الجديدة) االمل  الرا�شي حي 

الجديدة املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))0))75.

8 1I

FACE FIDUCIAIRE

LES VOILLES DE TAMARIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

09) شاآع مصطفى املعني الطابق 

الثالث آقم 6 ، 0130)، الداآ 

البيضاء املغرب

  LES VOILLES DE TAMARIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 01) 

شاآع مصطفي املعاني ط ) ش 9  - 

0130) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75607

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VOILLES DE TAMARIS

ماسك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قاعة شاي)،)مستغل مطعم.

 (01 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   9 ))ش) شاآع مصطفي املعاني ط)

0130))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

360)حصة) ( (: السيد هشام دآيج)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 300 ( (: ( كلثومة) اكوآي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 3 0 ( (: السيد عبد العالي هدات)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) دآيج  هشام  السيد 
م و س ح) (13 آقم) (3 زفقة) (9 بلوك)

شاآع موالي اسماعيل الداآالبيضاء)

0000))الداآالبيضاء)املغرب.

السيدة كلثومة اكوآي عنوافه(ا))
الداآالبيضاء) االلفة  (78 زفقة) ( 6

0000))الداآالبيضاء)املغرب.

السيد عبد العالي هدات عنوافه(ا))

88 )شاآع محمد السادس البيضاء)

0000))الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) دآيج  هشام  السيد 
م و س ح) (13 آقم) (3 زفقة) (9 بلوك)

شاآع موالي اسماعيل الداآالبيضاء)

0000))الداآالبيضاء)املغرب

السيد عبد العالي هدات عنوافه(ا))

88 )شاآع محمد السادس البيضاء)

0000))الداآالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

8 (I
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ائتمافية ماجست2ال

 B6 TOUS TRAVAUX EL

IDRISSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمافية ماجست2ال

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 
زفقة طنجة و زفقة ابن الخطيب 

األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب

  B6 TOUS(TRAVAUX(EL(IDRISSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر القم 

1 آقم )13 الحي الصناعي طريق 

عين الشقف  - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6  85

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 B6 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TOUS TRAVAUX EL IDRISSI

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة و البناء

مقاولة فجاآة األملنيوم)

النقل للحساب الخاص و لحساب)

الغي2)

األستي2اد و التصدير.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القم)1)آقم))13)الحي الصناعي طريق)

عين الشقف))-)30000)فاس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد األدآي�شي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد األدآي�شي عنوافه(ا))
 ( الشقة) أآيسطو  تجزئة  ((7 آقم)

ايموزاآ)) الفا�شي طريق  شاآع محمد 

30000)فاس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد األدآي�شي عنوافه(ا))
 ( الشقة) أآيسطو  تجزئة  ((7 آقم)

ايموزاآ)) الفا�شي طريق  شاآع محمد 

30000)فاس املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)857).

8 3I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE AGUIRI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

STE AGUIRI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم: 9) 

شــاآع دمــام متجر 1 وفــاء   طريق 

صفــرو فــاس - 30000 فـــاس املغـــرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 661

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGUIRI CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات بدون ســائــق.
عنوان املقر االجتماعي):)آقم: 9) 

طريق) وفــاء) ) (1 متجر) دمــام  شــاآع 

صفــرو فــاس)-)30000)فـــاس املغـــرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد أكيـــري علــي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد اليولــي كمــال):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) علــي  أكيـــري  السيد 
طريق) الوفــاء) ) تجزئة  آقم:0)7)

صفــرو فاس.)30000)فــاس املغــرب.

عنوافه(ا)) كمــال  اليولــي  السيد 

دواآ اوالد بوعبيد اوالد الطيب فــاس.)

30000)فــاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) السيدة أكيـــري أسمــاء)
الن2جس) ال25انس  جبل  زفقة  آقم:3)

فاس.)30000)فــاس املغــرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/3005.

8  I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE PCPH COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE PCPH COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي آقم:7 
ظابوآ 3 الحي الصناعـــي صفـــرو. - 

31000 صفـــرو املغـــرب.
تغيي2 نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.733

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تم تغيي2) 05)أكتولر) املؤآخ في)
نشاط الشركة من)»-1صناعة املواد)
التغذية) مواد  في  تاجر  ((- الكيمائي.)
الحيوافية األعالف.)»)إلى)»-1)صناعة)
مواد التجميل والنظافــة،))-))صناعة)

و التغليف للمـــواد البالستيكيــة.)».
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (10 بتاآيخ) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم)0)0)/30).

8 5I

RAIS AUDIT&CONSEIL

SOCINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمراآ نشاط الشركة

SOCINVEST
شركة  ذ ا ت  املسؤ و لية  ا ملحد و د 
ة ذات الشريك الو حيــد آ أ سما لها 

1.500.000 دآهم
مقر ها اال جتما عي :  3، شاآع  

طرابلس -  الرلاط 
السجل التجاآي : الرلاط آقم 

1(5387
الوضعـية  الصافـية أقـل عن آب   

آأسمال
اإلقـــراآ بإستمراآية الشركة

الـوحـيـد) الـشـريك  قـرآ  (.1
عــدم) ( ((0(0 سبتم25) (30 ( آيخ) بــتا 
آغــم) وإسـتمـراآيــتـها  ( الشركة) حــل 
الصافـية تـقـل عن آب )) ( أن وضعـيتـها)

آأسمالها اإلجتماعي.)



16281 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

ثم))اإل يـداع))الـقـا فـوني لـدى)) (.(

بـتـا) (، با لرلاط) ( الـتجــا آية) ( الـمحكمـة)

تــحــت عـد د) ( ((0(0 10)فوفم25) ( آ يــخ)

.1083 8

مـقــتــطــف))مــن))أ جـــل))اإلشـــهــا آ

8 6I

ZOHASI SAHARA

MAKELLOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شاآع مزواآ، حي الفتح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

MAKELLOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحجري زفقة سركاو آقم 01 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

337 9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKELLOS

-)تنظيف) (: غرض الشركة بإيجاز)

األآضيات واملباني

-)التنظيف الصناعي واملنهي

تفريغ وتطهي2 جمي  أفواع البنى) (-

التحتية.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  01 آقم) سركاو  زفقة  الحجري 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد الحي بعاطي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحي بعاطي عنوافه(ا))

 8(000 الحي الجديد) ((( الزفقة) (35

طافطان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد الحي بعاطي عنوافه(ا))

 8(000 الحي الجديد) ((( الزفقة) (35

طافطان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/668).

8 7I

FARAWLA & TEXTILE SARL

 Moroccan Heritage«

Creation Textile «MHCT
شركة التضامن

تأسيس شركة

 Moroccan(Heritage(Creations

Textile

 Saada 5; rue 47 N°3 bis(Fes ،

30000، Fes(Maroc

 Moroccan(Heritage(Creation«

Textile »MHCT شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 تجزئة 

باب فاس زينب بنسودة - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة التضامن 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 5 7

 (1 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

األسا�شي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Moroccan( Heritage( Creation«

.Textile(»MHCT

رياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات واملالبس.

عنوان املقر االجتماعي):)68)تجزئة)

 30000 (- بنسودة) زينب  فاس  باب 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 90 ( (: التسولي) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

السيدة فاطمة لعمش):))10)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حنان التسولي عنوافه(ا))
 3 آقم) ( 7 زفقة) (،5 السعاده) حي 

30000)فاس املغرب.

السيدة فاطمة لعمش عنوافه(ا))
 3 آقم) ( 7 زفقة) (،5 السعاده) حي 

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حنان التسولي عنوافه(ا))
 3 آقم) ( 7 زفقة) (،5 السعاده) حي 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)))9).

8 8I

COMICONE

MCE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

COMICONE
آقم 1، عماآة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

MCE TRAVAUX »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: آقم 

 0) مكرآ ، حي سيدي معفة ، 

طريق سيدي معفة - 60050 وجدة 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(8557

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0)

األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرآ 

القافون:) مقتضيات  م   للشركة 

للشركة) االسا�شي  النظام  مالءمة 

(، (06 (، (01 املواد) بتعديل  ودالك 

من النظام االسا�شي) و)  ) ( 3 (، (07

للشركة.)))

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1 5).

8 9I

Khidmat(Attajir

TRANS OUAHIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA(MAROC

TRANS OUAHIDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 KSAR EL وعنوان مقرها اإلجتماعي

  KASBA LAKDIMA M›DAGHRA

 - 52000 ERRACHIDIA

ERRACHIDIA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (95

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16282

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OUAHIDI
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فقل السل  لحساب الغ25.
 KSAR EL(:(عنوان املقر االجتماعي
  KASBA LAKDIMA M’DAGHRA
 - 5(000 ERRACHIDIA

.ERRACHIDIA
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد واحيدي موالي املصطفى):))
500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
السيد واحيدي موالي علي)):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد واحيدي موالي املصطفى)
زفقة ابن بطوطة) (11 آقم) عنوافه(ا))
الرشبدية) (5(000 ( االحمر) الواد 

الرشيدية.
علي)) موالي  واحيدي  السيد 
زفقة ابن بطوطة) (11 آقم) عنوافه(ا))
الرشبدية) (5(000 االحمر) الواد 

الرشبدية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد واحيدي موالي املصطفى)
زفقة ابن بطوطة) (11 آقم) عنوافه(ا))
الرشبدية) (5(000 االحمر) الواد 

الرشبدية
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)03 .
850I

High(ground

HIGH GROUND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

High(ground
1 شاآع عبد الكريم الخطابي الرلاط 

الرلاط، 0)100، الرلاط املغرب
High(ground شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شاآع 

عبد الكريم الخطابي الرلاط الرلاط 
0)100 الرلاط املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.81607
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)05)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
 High(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 110.000 آأسمالها) مبلغ  ( (ground
 1 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
الرلاط) الخطابي  الكريم  عبد  شاآع 
الرلاط)0)100)الرلاط املغرب فتيجة)

ل):)التوقف عن العمل.
شاآع) (1 و حدد مقر التصفية ب)
عبد الكريم الخطابي الرلاط الرلاط)

0)100)الرلاط املغرب.)
و عين:

السيد(ة))مهدي))بزايد و عنوافه(ا))
1)شاآع عبد الكريم الخطابي الرلاط)
(ة)) الرلاط املغرب كمصفي) (100(0

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)108379.
851I

CABINET FCF CONSULTING

GLT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET FCF CONSULTING
 Imm(CHAMA(N°18, AV(KESSOU
 MEDDAH(TAZA ، 35000، TAZA

MAROC
GLT SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة زيرى 

بن عطية, عماآة هدى ), تازة - 
35000 تازة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.589
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
0)0))تقرآ حل) 15)شتن25) املؤآخ في)
 GLT(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 1.000.000 آأسمالها) مبلغ  ( (SARL
دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة)
تازة) (,( عماآة هدى) زيرى بن عطية,)
- 35000)تازة املغرب فتيجة ل):)قراآ)

جماعي للمساهمين).
و حدد مقر التصفية ب زفقة زيرى)
بن عطية,)عماآة هدى)),)تازة املغرب)

35000)تازة املغرب.)
و عين:

السيد(ة))إلهام)))لكبي2 و عنوافه(ا)))
 35000 ( تازة) )3,)حي أوآيدة ب,) آقم)

تازة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)97 .
85(I

STE TRAFISCO

 MAROCAINE DE
 CHAUDRONNERIE

INDUSTRIELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRAFISCO
شاآع عبدهللا ابن الزلي2 مويلحا 

الجديدة 73) ، 000 )، الجديدة 
املغرب

 MAROCAINE DE
 CHAUDRONNERIE

INDUSTRIELLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 

ابن الرفاعي زاوية زيوآيخ الطابق 

3 يساآ املعاآيف الداآالبيضاء  - 

0330) الداآالبيضاء  املغرب .

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 5(( 3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

املصادقة على):

رديجة)) (ة)) السيد) تفويت 

الدغمومي)600)حصة اجتماعية من)

(ة)) السيد) ( 600)حصة لفائدة) أصل)

أكتولر) ((0 بتاآيخ) بورريسة  ( جواد)

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)180)75.

853I

VUE D’EXPERTS

Maroc Business Bakkery
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,(6 

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

Maroc(Business(Bakkery شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي    55شاآع 

الزآقطوني فضاء الزآقطوني 

، الطابق االول  - 0300) 

الداآالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79(67

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Maroc(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Business(Bakkery

تدبي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ترويج) ( الشركات) في  املساهمات 

املشاآي  وتمويل االستثماآات.

عنوان املقر االجتماعي):))))55شاآع)

(، الزآقطوني) فضاء) الزآقطوني 

الطابق االول))-)0300))الداآالبيضاء))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

أبوسعيد) عبدالكريم  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (9.100   :

للحصة).

 900 ( (: السيد مصطفى بن عدي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

أبوسعيد) عبدالكريم  السيد 

 38 عماآة) سيتي  كولف  عنوافه(ا))

بوسكوآة)) الخضراء) املدينة  (( شقة)

)718))النواصر املغرب).

عدي) بن  مصطفى  السيد 

 rue( GASTON  ,13 عنوافه(ا))

 MONMOUSSEAU    93(00 ST

.DENIS FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

أبوسعيد) عبدالكريم  السيد 

 38 عماآة) سيتي  كولف  عنوافه(ا))

بوسكوآة)) الخضراء) املدينة  (( شقة)

)718))النواصر املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 8 753.

85 I

BAMC CONSULTING

BAMC CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAMC CONSULTING
13 ، محج أحمد املجاتي ، عماآة 

جبال األلب الطابق األول آقم 08 ، 
0500)، الداآ البيضاء املغرب

BAMC CONSULTING  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ، محج 
أحمد املجاتي ، عماآة جبال األلب 

الطابق األول آقم 08 - 0330) الداآ 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
19(579

 17 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((019 شتن25)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAMC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CONSULTING
-مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عام لجمي  املهن.
ولي ) وشراء) العقاآي  الت2ويج 

وتأجي2 األآا�شي واملباني.
االستشاآات والوساطة والدآاسة)

والخ25ة العقاآية.
والتطوير) واملباني  -اإلنشاءات 

والتجديد.
-العزل املائي)،)األعمال اإلنشائية)

،)التعاقد من الباطن.
وتطوير) املدفية  الهندسة  أعمال 

وتعقيم الطرق والشبكات املختلفة.
-منظم في جمي  فرق الدولة)؛

والبي ) واالستبدال  -الشراء)
(، الباطن) من  والتأجي2  والتأجي2 
)عن النقل للتأجي2 والتأجي2 من)

ً
فضال

كل ذلك م  أو بدون رياآ) (، الباطن)
املنازل) صيافة  و  والتشغيل  الشراء)
والشقق واملكاتب واملخازن والسمعة)

والعقاآات) واألآا�شي  واألآا�شي 

ولصفة عامة جمي  العقاآات وكافة)

إقامة) لها  يجوز  التمويل.) عمليات 

جمي  اإلنشاءات لحسابها الخاص أو)

لحساب أطراف ثالثة)،)بصفتها املالك)

آلما) (، والقيام) (، العام) املقاول  أو 

بالتحوالت والتحسينات) (، بالعقاآات)

املجمعات) وتطوير  دآاسة  وكذلك 

الطرق) بناء) ذلك  في  بما  السكنية 

والصرف الصحي)؛

كمستشاآ) بااللتزامات  التعهد 

(دآاسات الهندسة املدفية) إنشاءات)

؛) واملعدات الفنية املختلفة للمباني))

جمي  املواد وتوقي  أي عقود) شراء)

عمل قد تكون ضروآية)؛)إجراء)جمي )

معامالت الصرف األجنبي والعموالت)

إداآة) إلى  باإلضافة  والسمسرة 

املمتلكات)؛

ولناء) وتشغيل  شراء) -يمكنها 

لنفسها ولألطراف الثالثة)،)عن طريق)

جمي  مواقف) (، التأجي2 أو غي2 ذلك)

السياآات واملرائب ومحطات الخدمة)

والصيافة للمنازل والشقق واملكاتب)

واملخازن واألصول التجاآية واألآا�شي)

،)األآا�شي واملجاالت.

عنوان املقر االجتماعي):)13)،)محج)

األلب) عماآة جبال  (، املجاتي) أحمد 

الطابق األول آقم)08 - 0330))الداآ)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 CARMELO MORET السيد)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (:  5.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  CARMELO MORET السيد)

 CHARLEROI  00000 عنوافه(ا))

. BELGIQUE BELGIQUE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

  CARMELO MORET السيد)

 CHARLEROI  00000 عنوافه(ا))

 BELGIQUE  BELGIQUE

  BELMELNASSI ADIL ( السيد)

 RES EXELLENCE ( عنوافه(ا))

 ANGLE RUE PABAUME ET

 BD MOHAMED 5 APPT 37

 BELVEDERE CASA  (0316

 CASABLANCA  MAROC

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 17 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)019))تحت آقم)31)55 .

855I

الشركة القابضة لتدبي2 األسهم

 société MADAATIR INVEST
sarl-au

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبي2 األسهم

الوكالة 1 بلوك ف مدينة الوحدة 
آقم )) ، 70030، العيون املغرب

société MADAATIR INVEST sarl-

au شركة ذات املسؤولية املحدودة

 119 G وعنوان مقرها اإلجتماعي

مدينة الوفاق العيون   - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

337 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MADAATIR(INVEST(sarl-au

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاآي
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أنشطة التجاآة العقاآية

كراء)واستغالل العقاآات).

 119 G (: عنوان املقر االجتماعي)

 70000 (- ( ( العيون) الوفاق  مدينة 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

النقراطي) امين  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

النقراطي) امين  محمد  السيد 

شاآع) (59 آقم) (0( بلوك) عنوافه(ا))

 86150 ايت ملول) الحرش  املقاومة 

افزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

النقراطي) امين  محمد  السيد 

59)شاآع املقاومة) )0)آقم) عنوافه(ا))

افزكان) (86150 ملول) ايت  الحرش 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/671).

856I

FARAWLA & TEXTILE SARL

Farawla & Textile «F&T«
تأسيس شركة

FARAWLA & TEXTILE(SARL

 Saada 5; rue 47 N°3 bis(Fes ،

30000، Fes(Maroc

»Farawla & Textile »F&T شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السعاده 5،شاآع سان لوي، زفقة 7  

آقم 3 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

63555

عقد حر مؤآخ في) )  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Farawla(&(Textile(»F&T«

رياطة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املنسوجات و املالبس

-)بي  املالبس بالتجزئة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السعاده)5،شاآع سان لوي،)زفقة)7  

آقم)3 - 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 35.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 990 ( (: التسولي) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)35)دآهم للحصة).

السيدة فاطمة لعمش):))10)حصة)

بقيمة)35)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حنان التسولي عنوافه(ا))
 3 آقم) ( 7 زفقة) (،5 السعاده) حي 

30000)فاس املغرب.

السيدة فاطمة لعمش عنوافه(ا))
 3 آقم) ( 7 زفقة) (،5 السعاده) حي 

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حنان التسولي عنوافه(ا))
 3 آقم) ( 7 زفقة) (،5 السعاده) حي 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (0( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)9)0).

857I

COMICONE

WIDWOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COMICONE

آقم 1، عماآة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

WIDWOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مستودع 

آقم 9)، زفقة 35، لحروش توالل  - 

50110 مكناس املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

. 3699

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)31)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

املسؤولية) ذات  شركة  (WIDWOR

 100.000 آأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 

مستودع آقم)9)،)زفقة)35،)لحروش)

املغرب) مكناس  (50110 (- ( توالل)

فتيجة لتوقفها عن النشاط التجاآي)

مند بداية)019).

و عين:

عرلاوي)) ( ( العزيز) عبد  السيد(ة))

حي) (،(3 زفقة) (،(5 آقم) و عنوافه(ا))

املغرب) مكناس  (50070  1 الوحدة)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)31)أكتولر)0)0))وفي مستودع)

(- لحروش توالل) (،35 زفقة) (،(9 آقم)

50110)مكناس املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)607.

858I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGAPESCA  SARL

إعالن متعدد القراآات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

AGAPESCA  SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:   آقم 77 

بلوك 13 زفقة بالباك النهضة اكادير 

- 80000 اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 715

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)03)أكتولر))01)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االفحالل املسبق للشركة.)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مصفي للشركة

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد مقر التصفية)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االفحالل املسبق للشركة.)

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

كمصفي) آشيد  زكاآي  السيد  تعيين 

للشركة

على) ينص  الذي  (:3 آقم) بند 

تحديد مقر التصفية في املقر) مايلي:)

بلوك) (77 آقم) (: االجتماعي الكائن ب)

13)زفقة بالباك النهضة اكادير

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( باكادير) التجاآية 

0)0))تحت آقم)97011.

859I
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ACHRIGRUP

ACHRIGRUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACHRIGRUP

طنجة حي بني مكادة القديمة  تجزئة 

 TANGER ،90000 ،  87 آقم (

MAROC

ACHRIGRUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة حي 

بني مكادة القديمة  تجزئة ) آقم 

87  - 93000 طنجة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.68019

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 10)ف25اير) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( (ACHRIGRUP

مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000

مكادة) بني  حي  طنجة  اإلجتماعي 

القديمة))تجزئة)))آقم)87  - 93000 

طنجة املغرب فتيجة ل):)شركة بدون)

نشاط ولدون عمالء.

و حدد مقر التصفية ب طنجة حي)

بني مكادة القديمة))تجزئة)))آقم)87  

- 93000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))عبد الرحيم))بودشاآ))و)

عنوافه(ا))شاآع ابو بكر الصديق زفقة)

 90000 تطوان) (95 مستوصف آقم)

تطوان املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

ماآس) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)1863.

860I

PREMIUM FINANCE

SIGMA 4T

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SIGMA 4T شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 

) اقامة 516 الكرم العزوزية   - 

5000  مراكش املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.17895

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتن25) ((3 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (3.000.000«

»600.000.))دآهم«)إلى)»5.600.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117033.

861I

ficogedek(sarl(au

NETRASER SARL AU

إعالن متعدد القراآات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

NETRASER SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: محل آقم 

0  حي الصحراء 1 طريق اكوآاي 

سيفيطا - 50050 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 8103

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)3))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 آقم) قراآ 

السيد) من  حصة  (1000 بي ) مايلي:)

مومي) السيد  لفائدة  عبدهللا  مومي 

ادآيس

على) ينص  الذي  (:0( آقم) قراآ 

ادآيس) مومي  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسي2 جديد للشركة تبعا الستقالة)

السيد مومي عبدهللا

على) ينص  الذي  (:03 آقم) قراآ 

ادآيس) مومي  السيد  تعيين  مايلي:)

كموق  جديد للشركة تبعا الستقالة)

السيد مومي عبدهللا

على) ينص  الذي  آقم) 0:) قراآ 

بازالة) تقليص هدف الشركة  مايلي:)

وسيط

على) ينص  الذي  (:05 آقم) قراآ 

مايلي:)توسي  نشاط الشركة باضافة)

فقل البضائ  لحساب الغي2

على) ينص  الذي  (:06 آقم) قراآ 

االسا�شي) النظام  مالءمة  مايلي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم).:)الذي ينص على مايلي:).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7 36.

86(I

ائتمافية مومن

Société KOUZ SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمافية مومن

)3 زفقة سبتة بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب

Société KOUZ SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

فجيج زفقة 7 آقم 5 - )6110 بني 

تجيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

8(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société KOUZ SERVICE

مدآسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بني) (6110(  -  5 آقم) (7 زفقة) فجيج 

تجيت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( السيد كوز كمال):)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كوز كمال عنوافه(ا))مركز)

بني تجيت))6110)بني تجيت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد كوز كمال عنوافه(ا))مركز)

بني تجيت))6110)بني تجيت املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفجيج) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)17)/0)0).

863I

MBGA

MADINA GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

MADINA GREEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 13 , 
زفقة أحمد املجاطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، آقم 8, املعاآيف - 

1000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78301

 06 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MADINA GREEN

غرض الشركة بإيجاز):)الزآاعة.

 ,  13 عنوان املقر االجتماعي):)آقم)

(، إقامة األلب) زفقة أحمد املجاطي،)

الطابق)1)،)آقم)8,)املعاآيف)-)1000) 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) يوسفي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) محمد  يوسفي  السيد 

بولو)) بكاطيل  تجزئة  (7 زفقة) (59

0) 0))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  يوسفي  السيد 

بولو)) بكاطيل  تجزئة  (7 زفقة) (59

0) 0))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)78301 .

86 I

Audimi

BUNINI BUILDING

إعالن متعدد القراآات

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

BUNINI BUILDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 91، زفقة 

بن الرادي السالوي، الطابق 3، 

آقم 0)، بيلفيدير، الداآ البيضاء - 

0000) الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 51361

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)10)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

عبد) امين  محمد  السيد  تفويت 

100حصة اجتماعية لفائدة) العليم)

السيد محمد عبد العليم.،

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القافوني  الشكل  تغيي2 

ذات) املحدودة  املسؤولية  شركة 

الشريك الوحيد الي شركة املسؤولية)

املحدودة.

على) ينص  الذي  (:3 آقم) قراآ 

امين) محمد  السيد  استقالة  مايلي:)

عبد العليم من مهامه كمسي2 وحيد)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الشريك الوحيد.

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد محمد امين عبد العليم)

املسؤولية) ذات  للشركة  كمسي2 

املحدودة ملدة غي2 محدودة.)

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القافون األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

م الشركاء)املساهمات التالية فقًدا) قدَّ

محمد) للسيد  (90.000 ولالدآهم:)

للسيد) (10.000 امين عبد العليم و)

محمد عبد العليم

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

100.000)هو آاسمال الشركة مقسم)

900)حصة اجتماعية لفائدة) كالتالي)

و) العليم  عبد  امين  محمد  السيد 

100)حصة اجتماعية لفائدة السيد)

محمد عبد العليم.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))3 753.

865I

SEGA CONSULTING SARL

BERTRANS VISITAS
إعالن متعدد القراآات

SEGA CONSULTING SARL

106 زفقة النسرين - بوسيجوآ 

الطابق الثاني- آقم   ، 00)0)، 

MAROC الداآالبيضاء

BERTRANS VISITAS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 1ANGLE :وعنوان مقرها االجتماعي

 AVENUE AMBASSADEUR

 BEN(AICHA(ET(RUE(AZROU - -

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.130 95

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0)

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) :)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 

بعد تقسيم حصص الشريك املتوفي)

محمد برادة على الوآثة

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين غيتة برادة كمسي2ة جديدة إلى)

جافب السيد برادة محمد

قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد القواعد الجديدة للتسيي2)

قراآ آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

إعطاء)صالحية االمضاء)للسيد برادة)

محمد و السيدة برادة غيتة

قراآ آقم)9:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) النظام  على  املصادقة 

الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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الذي ينص على) (:7 و) (6 بند آقم)

لرأسمال) الجديد  التقسيم  مايلي:)

الشركة

على) ينص  الذي  (:13 آقم) بند 

كمسي2ة) برادة  غيتة  تعيين  مايلي:)

جديدة إلى جافب السيد برادة محمد

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)6))753.

866I

FIDABEL SARL AU

فضاء الغليمي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDABEL SARL AU

SAFI CONSULTANT مكتب 

  عماآة ميموفة الطابق الثاني 

الجريفات آسفي ، 6000 ، آسفي 

املغرب

فضاء الغليمي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العماآة 

) إقامة الدوحة املدينة الجديدة - 

6000  آسفي املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.7667

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((7 في) املؤآخ 

املصادقة على):

اإلاله) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  ((8.000 البعودي)

لفائدة)) حصة  ((8.000 أصل) من 

سحيم) ردمات  محطة  (ة)) السيد)

بتاآيخ)7))أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)165).

867I

FIDUCIAIRE (006

AMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca(Maroc

AMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أمين آقم 115 الطابق ) سيدي 

معروف - 80)0) الداآالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78839

 1( عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.AMED(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) التجاآية  و  السكنية  املحالت 

الصناعية أشغال مختلفة و البناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (( الطابق) (115 آقم) أمين 

الداآالبيضاء) ((0(80 (- معروف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أساآة) محمود  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) أساآة  محمود  السيد 

كولف سيتي عماآة71)ب ش3)املدينة)

الخضراء)بوسكوآة)))))))))))))))))))))))))))))))0000) 

الداآالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمود أساآ عنوافه(ا))))ي)

عماآة71)ب ش3)املدينة الخضراء)بو

سكوآة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0000) 

الداآالبيضاء)ااملغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753075.

868I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE GENERAL GRAVURE
CNC LASER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE GENERAL GRAVURE CNC

LASER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر ملحلة 

تجزئة الفتح زفقة ب 1 آقم )  آقم 

8 5 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.33339

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (0( في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 STE GENERAL GRAVURE CNC

 100.000 آأسمالها) مبلغ  ( (LASER

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر)
آقم) زفقة ب 1) الفتح  تجزئة  ملحلة 
وجدة) (60000 (- وجدة) (5 8 آقم) ( (

املغرب فتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االجتماعي للشركة.

و حدد مقر التصفية ب ظهر ملحلة)
) )آقم) تجزئة الفتح زفقة ب 1)آقم)

8 5)وجدة)-)60000)وجدة املغرب.)

و عين:

مشري و) ( عبد الرزاق) السيد(ة))

الفتح) تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوافه(ا))
 60000 وجدة) ( ( آقم) ب 1) زفقة 

وجدة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)9 5).

869I

EGADIS

EGADIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EGADIS

 RES(MABROUKA(IM(B(AP 37

 ،AV(ESSAADIYINE(MEKNES ، 0

مكناس املغرب

EGADIS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

م25وكة عماآة ب شقة 37 شاآع 

السعديين  - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51139

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EGADIS SARL
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االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
العامة،)وسيط،)التصدير واالستي2اد.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شاآع) (37 شقة) ب  عماآة  م25وكة 
السعديين))-)50050)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: العبدالوي) كمال  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 500 ( (: علوي) املصطف  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كمال العبدالوي عنوافه(ا))
عماآة) (3 آشد) ابن  الريحان  اقامة 
مكناس) (50050 ( م ج) (10 شقة) (63

املغرب.
السيد املصطف علوي عنوافه(ا))
0))زفقة الفقيه بن سعيد ق م ب م ع))

50050)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كمال العبدالوي عنوافه(ا))
 63 3)عماآة) اقامة الريحان ابن آشد)
شقة)10)م ج))50050)مكناس املغرب
السيد املصطف علوي عنوافه(ا))
0))زفقة الفقيه بن سعيد ق م ب م ع))

50050)مكناس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
7))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)87 3.

870I

LEGALIS CONSEIL

NF DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue(Hoceima, Résidence , 1
 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

NF DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1  إقامة 

بنزكوآ املكتب 3 زفقة الحسيمة 

أطلس - 30000 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 609

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية الزآاعية؛

أعمال متنوعة؛

التجاآه..

عنوان املقر االجتماعي):)1 )إقامة)
الحسيمة) زفقة  (3 املكتب) بنزكوآ 

أطلس)-)30000)فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد فميس):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فؤاد فميس عنوافه(ا))فيال)
العليا)) زواغة  النزهة  تجزئة  ((( آقم)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فؤاد فميس عنوافه(ا))فيال)
العليا) زواغة  النزهة  تجزئة  ((( آقم)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)977).

871I

Gescompte

 STE: VANILA CALIFORNIE

SARL
إعالن متعدد القراآات

Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca(Maroc

 STE: VANILA(CALIFORNIE(SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

الؤلؤ كليفوآفيا عماآة د محل آقم 3 

عين الشق  - - الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 71 13

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

الشركة:) إسم  تغيي2  (1 آقم) قراآ 

إسم) تغيي2  مايلي:) على  ينص  الذي 

إلى) كليفوآفيا  ( فافيال) من  الشركة 

جنان باآا

تغيي2 نشاط الشركة:) (( قراآ آقم)

تغيي2 نشاط) الذي ينص على مايلي:)

تسويق) و  تنضيم  من  الشركة 

اللوازم) بي   و  تسويق  إلى  الحلويات 

الطبية
القافون) تعديل  (3 آقم) قراآ 

على) ينص  الذي  للشركة:) األسا�شي 

بعد هذه القراآات تم تعديل) ( مايلي:)

القافون األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الشركة:) إسم  تغيي2  (( آقم) بند 

إسم) تغيي2  مايلي:) على  ينص  الذي 

إلى) كليفوآفيا  ( فافيال) من  الشركة 

جنان باآا

تغيي2 نشاط الشركة:) (3 بند آقم)

تغيي2 نشاط) الذي ينص على مايلي:)

تسويق) و  تنضيم  من  الشركة 

اللوازم) بي   و  تسويق  إلى  الحلويات 

الطبية
القافون) تعديل  (35 آقم) بند 

على) ينص  الذي  للشركة:) األسا�شي 

بعد هذه القراآات تم تعديل) ( مايلي:)

القافون األسا�شي للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))6 753.

87(I

MAHBOUBI MY RACHID

الزوادي دو نكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

MAHBOUBI MY RACHID

 N 171 MHAMID 5

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

الزوادي دو فكوص شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 360 

عملية 397 الحفرة االمان املحاميد 

مراكش  - 0000  مراكش  املغرب .

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.38165

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 يوليوز) ((( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»900.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم) 687.

873I
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توغيدآ كوسلتين

كيمي بيجو كب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

توغيدآ كوسلتين

 BD DRISS EL HARTI CITE 8 6

 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،

CASABLANCA املغرب

كيمي بيجو كب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Residence(Prima(office(NR 105

 Etg 3 Apt 16 Angle(Mostafa(El

 Maani(et 11Janvier - 20110

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79155

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كيمي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيجو كب.

إست2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزي  منتوجات التجميل و الحلي.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Residence( Prima( office(NR(105

 Etg( 3( Apt( 16( Angle( Mostafa( El

 Maani( et( 11Janvier( -( 20110

.CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اللطيف) عبد  لكميتي  السيد 

عنوافه(ا))جي ال25كة الزفقة))))الرفم)

18 550)))الذاآ البيضاء)املعرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

اللطيف) عبد  لكميتي  السيد 

عنوافه(ا))حي ال25كة الزفقة))))الرفم)

18 550)))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753351.

87 I

STE AYAD CONSULTING SARL

VIF STAR
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

VIF STAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بنخي2ان زفقة أو ) آقم 1  - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35759

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VIF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STAR

إداآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعية) أو  التجاآية  العمليات 

أو) املدفية  للخدمات  التجاآية  أو 

العسكرية

مفاوض

اعمال البناء)واالشغال العمومية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 60000 -  1 ))آقم) بنخي2ان زفقة أو)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبد العالي شنيكي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عبد العالي لعيوني)):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

شنيكي) العالي  عبد  السيد 

بوغريبة) بالخي2  اوالد  دواآ  عنوافه(ا))

63300)بركان املغرب.

لعيوني) العالي  عبد  السيد 

 ( تجزئة بنخي2ان زفقة أو) عنوافه(ا))

آقم)1  60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

شنيكي) العالي  عبد  السيد 

بوغريبة) بالخي2  اوالد  دواآ  عنوافه(ا))

63300)بركان املغرب

لعيوني) العالي  عبد  السيد 

 ( تجزئة بنخي2ان زفقة أو) عنوافه(ا))

آقم)1  60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (1( بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)91)).

875I

ficogedek(sarl(au

 TRANS SAHARA CASH

(2SC) SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 TRANS(SAHARA(CASH (2SC)

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي آقم 7 1 

محل آقم 03 تجزئة الصحراء ) 

تواآكة - 50050 مكناس املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 7615

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (07 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

فقل االشخاص لحساب الغي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6 36.

876I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LUSTER GOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LUSTER GOLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 6 - 7 

و 8 تجزئة املنظر الجميل طريف 

مكناس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.59591

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 

ذات) شركة  (LUSTER GOLD حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم)

6 - 7)و)8)تجزئة املنظر الجميل طريف)

مكناس)-)30000)فاس املغرب فتيجة)

ل-)افالس الشركة.

و عين:

و) العزوزي  ( ادآيس) السيد(ة))

اقامة) (1 زفقة الليمون) (10 عنوافه(ا))

فاس املغرب) (30000 فرجس ب) (83

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 -  6 وفي آقم) ((0(0 30)شتن25) بتاآيخ)

تجزئة املنظر الجميل طريف) (8 و) (7

مكناس)-)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/5)30.

877I

MA GLOBAL CONSULTING

INFRAMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شاآع عبد املومن و زفقة فان 

زيالفد إقامة فضيلة، الطابق الراب ، 

0000)، الداآ البيضاء املغرب

INFRAMET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقطوني، الطابق السادس، 

آقم 18، الداآالبيضاء 0000) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 77837

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INFRAMET
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات) جمي   وتصني   املعادن 
تصني  الهياكل واملكوفات) ؛) املعدفية)
الخزافات) تصني   ؛) للبناء) املعدفية 
؛) املعدفية) والحاويات  والصهاآيج 

معالجة وطالء)املعادن)؛.
59)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
السادس،) الطابق  الزآقطوني،)
 (0000 الداآالبيضاء) (،18 آقم)

الداآالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ آأسمال الشركة:))99)دآهم،)

مقسم كالتالي:
حصة) (SGTM  :  700 الشركة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
 KD HOLDING :  300 الشركة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة)SGTM)عنوافه(ا))))شاآع)
الداآالبيضاء) ((0000 ( الزآقطوني)

املغرب.
 KD HOLDING الشركة)
الزآقطوني)) شاآع  (( عنوافه(ا))

0000))الداآالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
القباج) علي  محمد  السيد 
طريق) (8600 كلم) عنوافه(ا))
 (000 البيضاء) كاليفوآفيا  مكة 

الداآالبيضاء)املغرب

عنوافه(ا)) القباج  حمزة  السيد 
سيدي) (10(9 طريق) القباج  فيال 
 (000 البيضاء) حدو  أوالد  معروف 

الداآالبيضاء)املغرب
(- بتاآيخ) ( تم اإليداع القافوني ب-)

تحت آقم)-.

878I

malartci

ste pharmacie rima sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
  ste(pharmacie(rima(sarl(au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ ايت 
العربي جماعة اوالد سعيد الواد 

قصبة تادلة - 3000) قصبة تادلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1899

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. pharmacie(rima(sarl(au
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

:)دواآ ايت) عنوان املقر االجتماعي)
الواد) سعيد  اوالد  جماعة  العربي 
قصبة تادلة) ((3000 (- قصبة تادلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة طاهر آيم)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( آيم) طاهر  السيدة 

تجزئة الحمدافية))0)آقم)67  3000) 

بني مالل))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( آيم) طاهر  السيدة 

تجزئة الحمدافية))0)آقم)67  3000) 

بني مالل))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

أكتولر)0)0))تحت آقم)96.

879I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MEZAFRIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

1) ، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شاآع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

MEZAFRIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

الزهراء 9  زفقة الحسيمة الطايق 

) مكتب 9 االطلس  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 651

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEZAFRIQUE

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) الغدائية  املواد  بي   والتصدير 

الفالحية بي  منتوجات الجلد).

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطايق) الحسيمة  زفقة  ( 9 الزهراء)

فاس) (30000 (- ( االطلس) (9 مكتب) ((

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الخداآ مراد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مراد  الخداآ  السيد 

اقامة ياسين)66)تجزئة امين الن2جس)

أ)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مراد  الخداآ  السيد 

اقامة ياسين)66)تجزئة امين الن2جس)

أ)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3000.

880I

الحبيب الهيبة

البرهان شوز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

الحبيب الهيبة

3، شاآع 9 بريزاش تقاط  شاآع 

آحال املسكيني ، 0 01)، الداآ 

البيضاء املغرب

ال25هان شوز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ اوالد 

عزوز. طريق الجديدة بوسكوآة 

 Casablanca (0000 الداآ البيضاء

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1 59 1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتن25) (11 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (6.(73.000«

 6. 73.000« إلى) دآهم«) ((00.000«

دآهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أآلاح أو عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)017)75.

881I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DIVA ELECTROMENAGERS
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

 DIVA ELECTROMENAGERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 75 

شاآع التقدوم سيدي براهيم - 

30000 فاس اململكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 655

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIVA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ELECTROMENAGERS

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االست2اد) (- بالتقسيط األالت املنزلية)

و التصدير.
آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- براهيم) التقدوم سيدي  شاآع  (75

30000)فاس اململكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد سعيد السقيفي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد السقيفي عنوافه(ا))
51)حي املرينين) زفقة بالد الوليد آقم)

لي2اك)30000)فاس اململكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد السقيفي عنوافه(ا))
51)حي املرينين) زفقة بالد الوليد آقم)

لي2اك)30000)فاس اململكة املغرلية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم))300.

88(I

HANA COMPTA MAROC

»COPERATION AGRI«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

»COPERATION AGRI« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 33 

تجزئة مروة شقة   الطابق التاني 

أزموآ -  أزموآ 100 ) املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

17109

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»COPERATION AGRI«

و) بي   (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء)أغذية املاشية.)*)فقل البضائ )

تأجي2 ابالت) (* على حساب ابررين.)

واملعدات الفالحية.

 33 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

التاني) الطابق  شقة) ) مروة  تجزئة 

أزموآ)-))أزموآ)100 ))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد امين محمد رشان):))750 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (50 ( (: رشان) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

رشان) محمد  امين  السيد 
ازموآ) (( 100 ازموآ) عنوافه(ا))

املغرب.
عنوافه(ا)) رشان  املهدي  السيد 

ازموآ)100 ))ازموآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) رشان  املهدي  السيد 

ازموآ)100 ))ازموآ املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم).)5511).

883I

الحبيب الهيبة

بيوتراسبيليتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحبيب الهيبة
3، شاآع 9 بريزاش تقاط  شاآع 
آحال املسكيني ، 0 01)، الداآ 

البيضاء املغرب
بيوتراسبيليتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زفقة 

عين اسردون. الطابق االول. سيال  
 Casablanca (0000 الداآ البيضاء

املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1 8(67

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 أكتولر) (01 في) املؤآخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ايريك جون بيي2)
من) اجتماعية  حصة  (3.999 بو�شي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (3.999 أصل)
(ة))دافني اليوفوآ ليليان ديبوا بتاآيخ)

03)فوف25)0)0).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)575)75.

88 I

CAGERE

DIAFA TRAITEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAGERE

58)  زفقة مصطفى املعاني ، 

0130)، الداآ البيضاء املغرب

DIAFA TRAITEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  7 اقامة 

آامي زفقة سبتة الطابق الثاني 

املكتب 8 - 0100) الداآ البيضاء   

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.361367

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ آأسمالها) ( (DIAFA TRAITEUR

مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000,00

اقامة آامي زفقة سبتة) (7 ( اإلجتماعي)

 (0100  -  8 املكتب) الثاني  الطابق 

(: ل) فتيجة  املغرب  ( ( البيضاء) الداآ 

الحـل املسبـــق للشركة.

7)اقامة) ( و حدد مقر التصفية ب)

آامي زفقة سبتة الطابق الثاني املكتب)

8 - 0100))الداآ البيضاء)))املغرب.)

و عين:

السيد(ة))جنان)))النائل و عنوافه(ا))

إقامة)TAMARIS)أففا)1)فيال)133)داآ)

بوعزة))3))7))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) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)6 7531.

885I

FISCOMPTES

 PARAPHARMACIE

MOUMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCOMPTES

زفقة ابن آشد عماآة ب الطابق 

الثاني آقم 11 ، 0)600، وجدة 

املغرب

  PARAPHARMACIE MOUMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بلخي2 

اليعالوي آقم )7  - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

359 7

 06 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PARAPHARMACIE MOUMA

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

عنوان املقر االجتماعي):)حي بلخي2)

وجدة) (60000  -   7( آقم) اليعالوي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ايمان) شلقي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ايمان  شلقي  السيدة 
وجدة) (( آقم) (( أ) حي التقدم عماآة 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ايمان  شلقي  السيدة 
وجدة) (( آقم) (( أ) حي التقدم عماآة 

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم))56).

886I

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة تافياللت ملحقة)

وآزازات

 SOCIÉTÉ «TIGHAZRIN
SERVICE « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماآ لجهة دآعة 
تافياللت ملحقة وآزازات

شاآع موالي آشيد عماآة دادس 
الطابق االول وآزازات، 5000 ، 

وآزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »TIGHAZRIN(SERVICE
SARL(AU »  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي حمي 

تودغى السفلى  - 5800  تنغي2 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
9(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ( »TIGHAZRIN(SERVICE

. « SARL AU

تحويل) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

االموال واستخالص الفواتي2)

*)مغي2 العملة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

5800 )تنغي2) حمي تودغى السفلى))-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد جبوآ مصطفى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جبوآ مصطفى))عنوافه(ا)))

تنغي2) ( 5800 ( الوفاء) 308تجزئة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد جبوآ مصطفى))عنوافه(ا)))

تنغي2) ( 5800 ( الوفاء) 308تجزئة 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بتنغي2) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)-.

887I

CAF MANAGEMENT

ZONE EVENEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

CAF MANAGEMENT

الزفقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

10)0)، الداآ البيضاء املغرب

ZONE EVENEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 37، 
زفقة جابر بن حيان - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1(9905

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
أفواع) جمي   تنظيم  و  رلق  (-
على) األحداث  و  التظاهرات 

الصعيدين الوطني و الدولي..
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)19)تحت آقم)751896.
888I

الحبيب الهيبة

لوجيماك كاز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

الحبيب الهيبة
3، شاآع 9 بريزاش تقاط  شاآع 
آحال املسكيني ، 0 01)، الداآ 

البيضاء املغرب
لوجيماك كاز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 88 شاآع 
ام الرلي  اقامة كولزا الطابق االول 
الرقم 6 الولفة 88 شاآع ام الرلي  
اقامة كولزا الطابق االول الرقم 6 
الولفة Casablanca (0000 املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.3(0875
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تقرآ حل) املؤآخ في) 0)شتن25)
كاز شركة ذات مسؤولية) لوجيماك 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  ( 00.000 آأسمالها)
88)شاآع ام الرلي ) مقرها اإلجتماعي)
 6 الرقم) االول  الطابق  كولزا  اقامة 
الولفة)88)شاآع ام الرلي  اقامة كولزا)
الطابق االول الرقم)6)الولفة)0000) 

لنشاط) فتيجة  املغرب  (Casablanca

الشركة متوقف منذ عدة سنوات.

و عين:

الصديق)) زايد  موالي  السيد(ة))

سكواآ) اقامة  عنوافه(ا)) و  العلمي 

حي السالم.)سيال العماآة ب)-)الداآ)

 Casablanca  (0000 البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ) 0)شتن25)0)0))وفي)88)شاآع)
ام الرلي  اقامة كولزا الطابق االول)

الرقم)6)الولفة الداآ البيضاء)0000) 

Casablanca)املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)5))753.

889I

cabinet(jdaini

THE BEST STATIONERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

THE BEST STATIONERY  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 طريق 

0) غشت حي الحسني بركان - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

7 (9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEST STATIONERY

غرض الشركة بإيجاز):)*االستي2اد)

و التصدير)

الدآاسية,) املستلزمات  *بائ  

املكاتب,الطباعة و االعالميات

*مكتبة.

 51 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طريق)0))غشت حي الحسني بركان)-)

63300)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 (.500 ( (: ( السيد محمد عبد هللا)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

هللا) عبد  الحليم  عبد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  ((.500   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد عبد هللا))عنوافه(ا))

بركان) النهضة  زفقة رريبكة حي  (13

63300)بركان املغرب.

هللا) عبد  الحليم  عبد  السيد 

 17 آقم) السليمافية  زفقة  عنوافه(ا))

بركان) (63300 بركان) السعادة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد عبد هللا))عنوافه(ا))

بركان) النهضة  زفقة رريبكة حي  (13

63300)بركان املغرب

هللا) عبد  الحليم  عبد  السيد 

 17 آقم) السليمافية  زفقة  عنوافه(ا))

بركان) (63300 بركان) السعادة  حي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( ب25كان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)0)0)/7  .

890I



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16294

afgrifastsarl

AGRIFAST اكريفاست

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afgrifastsarl

7) شاآع موالي يوسف 7) شاآع 

موالي يوسف، 0 00)، الداآ 

MAROC البيضاء

AGRIFAST اكريفاست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زفقة 

جعفر بن حبيب بوآكون  - 0 00) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78 97

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

AGRIFAST)اكريفاست.

ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخيول و املوا�شي و انشطة فالحية)

اررى.

زفقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (00 0 (- ( جعفر بن حبيب بوآكون)

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( السيدة حنان ج25ان):)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (50 ( (: السيد طاآق زواآي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ج25ان  حنان  السيدة 
تجزئة فتح)))آقم)18)سيدي معروف))

0 00))الداآ البيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) زواآي  طاآق  السيد 
تجزئة فتح)))آقم)18)سيدي معروف))

0 00))الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) ج25ان  حنان  السيدة 
تجزئة فتح)))آقم)18)سيدي معروف))

0 00))الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)6778).

891I

STE TRAFISCO

PIZZA YALO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شاآع عبدهللا ابن الزلي2 مويلحا 

الجديدة 73) ، 000 )، الجديدة 
املغرب

PIZZA YALO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي آقم 1 تجزئة الوآد  آقم 

1  حي السعادة الجديدة - 000 ) 
الجديدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
17(01

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PIZZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.YALO

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيتزا

مطعم بسعر ثابت

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
آقم) ( الوآد) تجزئة  (1 آقم) السفلي 

 ( 000 (- حي السعادة الجديدة) ( 1

الجديدة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

3.097.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

أصل) (: ( لعموق) السيد عبد هللا 

أدوات) تقني،) تركيب  بناية،) تجاآي،)

بقيمة) البضائ   مخزون  أجهزة،) و 

8.500 1.5)دآهم.

أصل) (: واشواش) يوسف  السيد 

أدوات) تقني،) تركيب  بناية،) تجاآي،)

بقيمة) البضائ   مخزون  أجهزة،) و 

8.500 1.5)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا لعموق))عنوافه(ا))

النخيل) شاآع  هللا  عبد  موالي  حي 

 (0000 البيضاء) (56( الرقم)

الداآالبيضاء)املغرب).

السيد يوسف واشواش عنوافه(ا))

 3 شقة) ب  (57 عماآة) سيتي  كولف 

البيضاء) بوسكوآة  املدينة الخضراء)

0000))بوسكوآة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد هللا لعموق))عنوافه(ا))

النخيل) شاآع  هللا  عبد  موالي  حي 

 (0000 البيضاء) (56( الرقم)

الداآالبيضاء)املغرب)

السيد يوسف واشواش عنوافه(ا))

 3 شقة) ب  (57 عماآة) سيتي  كولف 

البيضاء) بوسكوآة  املدينة الخضراء)

0000))بوسكوآة))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ))0)فوف25)

0)0))تحت آقم)5587).

89(I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

LAITI CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,

 3EME(ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(maroc

LAITI CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

مجموعة هـ زفقة 7 آقم ) - 150)9 

القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(709

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAITI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CASH

تحويل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

األموال.

-)القيام بالعمليات املالية.

-)تسيي2 العمليات اإللكت2وفية.

-)أداء)الفاتوآات..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  ( آقم) (7 زفقة) السالم مجموعة هـ)

150)9)القصر الكبي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

الزهرة) فاطمة  الليتي  السيدة 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهرة) فاطمة  الليتي  السيدة 
ساحة عالل بن عبد هللا) عنوافه(ا))
آقم)5  150)9)القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

الزهرة) فاطمة  الليتي  السيدة 
ساحة عالل بن عبد هللا) عنوافه(ا))

آقم)5  150)9)القصر الكبي2 املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 16 بتاآيخ) ( االبتدائية بالقصر الكبي2)

أكتولر)0)0))تحت آقم)0 1.
893I

ABENN AUDIT & CONSEIL

DISCOVERING TANGIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

DISCOVERING TANGIER  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شاآع 
يوسف ابن تاشفين، طابق ) آقم 

3  - 90000 طنجة  املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.79 15

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في)19)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 DISCOVERING الوحيد) الشريك 
 10.000 مبلغ آأسمالها) ( ( (TANGIER
 5 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
 ( طابق) شاآع يوسف ابن تاشفين،)
آقم)3  - 90000)طنجة))املغرب فتيجة)

تجاآية) آلحية  أي  وجود  عدم  (: ل)

للشركة.

شاآع) (5 و حدد مقر التصفية ب)

  3 ))آقم) يوسف ابن تاشفين،)طابق)

- 90000)طنجة))املغرب.)

و عين:

الدائم)) عبد  ( ( اشرف) السيد(ة))

الخواآزمي) زفقة  (،19 عنوافه(ا)) و 

طنجة)) (90000  5 آقم) (( الطابق)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) )60.

89 I

ste(cofiguer(sarl

STE IMPEX TRANS 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 IMPEX TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى نسيمة شاآع عالل بن عبد 

هللا مكتب آقم 9 الطابق التاني - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0(0/1917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPEX TRANS SARL AU

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغي2/ لحساب  للبضائ   الدولي 

االست2اد و التصدير.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسمى نسيمة شاآع عالل بن عبد)

(- التاني) الطابق  (9 آقم) مكتب  هللا 

35100)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مبيطل يوسف)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مبيطل يوسف عنوافه(ا))

 35100 ( هللا) عبد  بن  عالل  شاآع 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مبيطل يوسف عنوافه(ا))

 35100 عبدهللا) بن  عالل  شاآع 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاآيخ)11)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/913.

895I

بنبو رديجة

 SOCIETE KME CONTROLE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

بنبو رديجة

61) املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب

 SOCIETE KME CONTROLE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

عماآةالحلواط آقم   شاآع موالي 
يوسف - 35000 تازة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 015
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
0)0))تقرآ حل) )0)شتن25) املؤآخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SOCIETE KME الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( (CONTROLE SARL AU
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي عماآةالحلواط آقم)
35000)تازة)  )شاآع موالي يوسف)-)
:)عدم توفرالسيولة) املغرب فتيجة ل)

الكافية).
عماآة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
يوسف) موالي  حي  آقم) ) الحلواط 

تازة)-)35000)تازة املغرب.)
و عين:

املشرفي) ( كمال) محمد  السيد(ة))
الصناعي) الحي  (110 عنوافه(ا)) و 
املغرب) تازة  (35000 التقليدي)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)515.
896I

مقاولة في الحسابات

ARIF RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
)6 شاآع محمد الخامس ا ص.. ب 

 33، 000)3، الحسيمة املغرب
ARIF RENT CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

سيدي عابد آقم 97 الحسيمة  - 

000)3 الحسيمة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3161

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARIF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. RENT CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياآت بدون سائق).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الحسيمة) (97 آقم) عابد  سيدي 

000)3)الحسيمة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 510 (: ( عادل) الصابري  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

  90 (: ( سعيد) الصابري  السيد 

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصابري عادل))عنوافه(ا))
01)زفقة زاوية سيدي عي�شى))000)3 

الحسيمة املغرب.

السيد الصابري سعيد))عنوافه(ا))

 6 آقم) بوسلهام  موالي  عماآة 

حيم) الصباح  ٍاقامة  مجموعة) 1)

الرلاط)10000)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الصابري عادل))عنوافه(ا))
01)زفقة زاوية سيدي عي�شى))000)3 

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)3 5.

897I

بنبو رديجة

SOCIETE HYDROVIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بنبو رديجة
61) املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
 SOCIETE HYDROVIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 
طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 110 الحي 
الصناعي التقليدي - 35000 تازة 

املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1   

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
0)0))تقرآ حل) 1))شتن25) املؤآخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SOCIETE HYDROVIA SARL))مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
مقرها اإلجتماعي)110)الحي الصناعي)
التقليدي)-)35000)تازة املغرب فتيجة)

ل):)عدم وجود السيولة الكافية.
و حدد مقر التصفية ب)110)الحي)
تازة) (35000 (- ( التقليدي) الصناعي 

املعرب.)
و عين:

املشرفي) ( كمال) محمد  السيد(ة))
الصناعي) الحي  (110 عنوافه(ا)) و 
املغرب) تازة  (35000 التقليدي)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)516.

898I

AL MEMAR INVEST

AL MEMAR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL MEMAR INVEST

مركز الرياض 61 شااآع اللة 

الياقوت و مصطفى املعاني الطابق 

) الرقم 69 ، 0000)، الداآالبيضاء 

املغرب

AL MEMAR INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

الرياض 61 شاآع اللة الياقوت و 

مصطفى املعاني الطابق ) الرقم 69  

- 0000) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78095

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEMAR INVEST

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإعادة بي  املعدات ومواد التجهيز.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

و) الياقوت  اللة  شاآع  (61 الرياض)

  69 ))الرقم) مصطفى املعاني الطابق)

- 0000))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 501 ( (: السروج) ساآة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

((: اللطيف) عبد  السالمي  السيد 

99 )حصة بقيمة)100)دآهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ساآة السروج عنوافه(ا))

حي) (((7 آقم) (7 زفقة) بلوك  آياض 

الداآالبيضاء) ((0000 املحمدي)

املغرب.

اللطيف) عبد  السالمي  السيد 

آقم) (18 حي سعيدة زفقة) ( عنوافه(ا))

الداآالبيضاء) ((0000 11عين السب )

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة ساآة السروج عنوافه(ا))

حي) (((7 آقم) (7 زفقة) بلوك  آياض 

الداآالبيضاء) ((0000 املحمدي)

املغرب

اللطيف) عبد  السالمي  السيد 

آقم) (18 حي سعيدة زفقة) ( عنوافه(ا))

الداآالبيضاء) ((0000 11عين السب )

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

تحت آقم)-.

899I

FUTURE CONSEIL

BETOBE CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FUTURE CONSEIL

50 زفقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 6100)، برشيد املغرب

BETOBE CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 الطابق 

االآ�شي املركز التجاآي اقامة زليدة  - 

1600) برشيد  املغرب .

حل شركة



16297 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1( (5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (0( املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

آأسمالها) مبلغ  ( ( (BETOBE CAR

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

الطابق االآ�شي املركز) اإلجتماعي) 3)

التجاآي اقامة زليدة))-)1600))برشيد))

املغرب))فتيجة ل):)أزمة القطاع).

ب) 3  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق االآ�شي املركز التجاآي اقامة)

زليدة))-)1600))برشيد))املغرب).)

و عين:

السيد(ة)))أمين)))جاد و عنوافه(ا))

 (1600 ( برشيد) زليدة  اقامة  ( 6

برشيد))املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( ب25شيد) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)3  1.

900I

ETS COMPTA HOUSE

3M CARPET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

3M CARPET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 90 حي 

البساتين رنيفرة - 000 5 رنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3553

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 3M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARPET

الشركة) غرض 

 MARCHAND (: بإيجاز)

 EFFECTUANT IMPORT

 E X P O R T - P R ODU C T I O N

 AMELIORATION INNOVATION

 ET COMMERCIALISATION DE

 TOUT ARTICLE ARTISANAL

.-NEGOCIANT

حي) (90 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رنيفرة) (5 000 (- البساتين رنيفرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مني2) دآو�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) مني2  دآو�شي  السيد 

رنيفرة)000 5)رنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مني2  دآو�شي  السيد 

رنيفرة)000 5)رنيفرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

0)0))تحت آقم)97).

901I

مكتب الدآاسات كنتوس

BIZNESS DEVELOPER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الدآاسات كنتوس

13، زفقة واد زيز، آقم  ، أكدال 

الرلاط ، 10090، الرلاط املغرب

BIZNESS DEVELOPER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زفقة 

واد زيز آقم   اكدال - 10090 

الرلاط املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1(6557

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 1))شتن25) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (BIZNESS DEVELOPER

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)13)زفقة واد زيز آقم)

املغرب) الرلاط  (10090 (- اكدال) ( 

فاق) الذي  العجز  تراكم  (: ل) فتيجة 

مبلغ آأسمال الشركة.

13)زفقة) و حدد مقر التصفية ب)

واد زيز آقم) )اكدال)-)10090)الرلاط)

املغرب.)

و عين:

و) بنمو�شى  ( آشاد) السيد(ة))

عنوافه(ا))35)زفقة عين الزيتون شاآع)

 10170 ( محمد السادس السوي�شي)

الرلاط املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((( بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)5 1079.

90(I

الشركة القابضة لتدبي2 األسهم

 SOCIETE ATIR EXELLENCY

sarl-au

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبي2 األسهم

الوكالة 1 بلوك ف مدينة الوحدة 

آقم )) ، 70030، العيون املغرب

SOCIETE ATIR EXELLENCY sarl-

au شركة ذات املسؤولية املحدودة

 119 G وعنوان مقرها اإلجتماعي

آقم ) مدينة الوفاق العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

337 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

SOCIETE ATIR EXELLENCY sarl-

.au

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكحولية.) املشرولات  املطعم.)

ردمات الفنادق و االيواء.

 119 G (: عنوان املقر االجتماعي)

آقم)))مدينة الوفاق العيون)-)70000 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

النقراطي) امين  محمد  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

النقراطي) امين  محمد  السيد 
شاآع) (59 آقم) (0( بلوك) عنوافه(ا))

 86150 ايت ملول) الحرش  املقاومة 

افزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

النقراطي) امين  محمد  السيد 
59)شاآع املقاومة) )0)آقم) عنوافه(ا))

افزكان) (86150 ملول) ايت  الحرش 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/670).

903I

STE TRAFISCO

ZBM DIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شاآع عبدهللا ابن الزلي2 مويلحا 

الجديدة 73) ، 000 )، الجديدة 

املغرب

ZBM DIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخي2 آقم 7  مركز سيدي سماعيل 

عمالة الجديدة  - 000 ) الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

17(03

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZBM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DIS
توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات))الغذائية بالتجزئة.
فقل البضائ .
فقل العاملين.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مركز سيدي سماعيل) ( 7 الخي2 آقم)
الجديدة) (( 000 (- ( عمالة الجديدة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الرداد) ازهوآي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) الرداد  ازهوآي  السيد 
))شقة) )الجديدة)  1)تجزئة النجد)

000 ))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) الرداد  ازهوآي  السيد 
))شقة) )الجديدة)  1)تجزئة النجد)

000 ))الجديدة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم) 559).

90 I

malartci

RED F.G.M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
RED F.G.M SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
عبد الكريم الخطابي اقامة السالم 
الطابق الثاني آقم )1 بني مالل - 
BENI MELLAL (3000 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
10597

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RED (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. F.G.M SARL AU
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة).
شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السالم) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
(- مالل) بني  (1( آقم) الثاني  الطابق 

BENI MELLAL (3000)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: السيد البكري ميلودي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد البكري ميلودي عنوافه(ا))
جابر)) سيدي  النمودجية  القرية 

3000))بني مالل))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد البكري ميلودي عنوافه(ا))
جابر)) سيدي  النمودجية  القرية 

3000))بني مالل))املغرب)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاآيخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)716.

905I

COMPTAFFAIRES

M.E.M.A LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

M.E.M.A LOCATION   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آياض 

السالم بلوك ا س الطابق االول آقم 

)13 - املحمدية - 0800) املحمدية 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.( 757

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)0)0))تم تعيين)

عرم) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

أمين كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)80 1.

906I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

KRAIMY IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 

موثق

الداآ البيضاء شاآع ) ماآس زفقة 

امست2دام عماآة 6 الرقم 6 - الطابق 

) ، 90 0)، الداآ البيضاء املغرب

KRAIMY IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الداآ 

البيضاء-أففا، حي املعاآيف، 13 
زفقة احمد املجاطي إقامة جبال 

االلب الطابق األول آقم 8 - 0330) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79119

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KRAIMY IMMOBILIER

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.

الداآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البيضاء-أففا،)حي املعاآيف،)13)زفقة)

االلب) جبال  إقامة  املجاطي  احمد 

الداآ) ((0330  -  8 الطابق األول آقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد عمر كرايمي)

بقيمة)50.000)دآهم للحصة).

 500 ( (: كرايمي) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)50.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر كرايمي عنوافه(ا))الداآ)

شاآع غافدي) (36( الوازيس) البيضاء)
زاوية زفقة كلي�شي آقم)1 0330))الداآ)

البيضاء)املغرب.

مليكة كرايمي عنوافه(ا)) السيدة 

تجزئة) الشق  عين  البيضاء) الداآ 
13) 70 0))الداآ) ))آقم) مونى زفقة)

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عمر كرايمي عنوافه(ا))لداآ)
شاآع غافدي) (36( الوازيس) البيضاء)
زاوية زفقة كلي�شي آقم)1 0330))الداآ)

البيضاء)املغرب
مليكة كرايمي عنوافه(ا)) السيدة 
تجزئة) الشق  عين  البيضاء) الداآ 
13) 70 0))الداآ) ))آقم) مونى زفقة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 75333.

907I

EUROMED COMPTA-SARL

BEST TEAM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BEST TEAM TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة امام 
مالك بلوكE املحاميد 7آقم18 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107959
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TEAM TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)-التجاآة

-االشغال املختلفة
-االشغال االتشوير.

عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
7آقم18  املحاميد) (Eامام مالك بلوك

- 0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

((: محمد) علي  بن  ايت  السيد 

3.300)حصة بقيمة)330.000)دآهم)

للحصة).

 3.300 ( (: عمر) بوزيان  السيد 

حصة بقيمة)330.000)دآهم للحصة)

 3. 00 ( (: العيد) وغاض  السيد 

حصة بقيمة)0.000 3)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) علي  بن  ايت  السيد 

عنوافه(ا))حي تشيبيت ازيالل)000)) 

ازيالل املغرب.

حي) السيد بوزيان عمر عنوافه(ا))

ازالفن ازيالل)000)))ازيالل املغرب.

السيد وغاض العيد عنوافه(ا))حي))

ازيالل) (((000 ازيالل القديم ازيالل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد وغاض العيد عنوافه(ا))حي))

ازيالل) (((000 ازيالل القديم ازيالل)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116991.

908I

إئتمافيات مناآ العرائش

YUPI MUEBLES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمافيات مناآ العرائش

شاآع ابن رلدون، آقم 05 ، 00)9، 

العرائش املغرب

YUPI MUEBLES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

موالي يوسف اقامة الفتح بلوك 

الطابق 8 الشقة آقم 53 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.68((5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)16)يوليوز)019))تقرآ حل)

 YUPI(شركة ذات املسؤولية املحدودة

آأسمالها) مبلغ  ( (MUEBLES SARL

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

اإلجتماعي شاآع موالي يوسف اقامة)

الفتح بلوك الطابق)8)الشقة آقم)53 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب فتيجة)

ل):)شركة في وضعية آكود.

شاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موآاموفطي) عماآة  الثاني  الحسن 

الطابق األول آقم))1)طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.)

و عين:

و) بوآلاع  ( ( أحمد) ذ/) السيد(ة))

عنوافه(ا))شاآع الحسن الثاني عماآة)

  1( آقم) األول  الطابق  موآاموفطي 

(ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شاآع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

موآاموفطي) عماآة  الثاني  الحسن 

الطابق األول آقم))1)طنجة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

دجن25) (19 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

 01))تحت آقم)3893 1.

909I
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( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

  SOCIETE  IRRISUD MAROC

)SARL (AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM

آقم 30 مكرآ زفقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحمر ، 000)5، 

الرشيدية املغرب

  SOCIETE  IRRISUD(MAROC

SARL (AU) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تسكدلت جماعة الخنك - 000)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 ( 9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  SOCIETE  IRRISUD MAROC

.(SARL (AU

تسيي2) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيعات الفالحية

-)التجاآة

-)األشغال املختلفة أو البناء.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5(000 (- الخنك) جماعة  تسكدلت 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عليبوش حماد)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عليبوش حماد عنوافه(ا)) السيد 

 5( 5( تنغي2) ألنيف  تكي2فا  قصر 

تنغي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عليبوش حماد عنوافه(ا)) السيد 

 5( 5( تنغي2) ألنيف  تكي2فا  قصر 

تنغي2 املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) ((3

.100 /(0(0

910I

الشركة القابضة لتدبي2 األسهم

SOCIETE RITADAM sarl-au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبي2 األسهم

الوكالة 1 بلوك ف مدينة الوحدة 
آقم )) ، 70030، العيون املغرب

 SOCIETE(RITADAM(sarl-au

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 119 G وعنوان مقرها اإلجتماعي
آقم 1 مدينة الوفاق العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

337 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE(RITADAM(sarl-au
ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكحولية.) املشرولات  املطعم.)

ردمات الفنادق و االيواء.
 119 G (: عنوان املقر االجتماعي)
آقم)1)مدينة الوفاق العيون)-)70000 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
النقراطي) امين  محمد  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
النقراطي) امين  محمد  السيد 
شاآع) (59 آقم) (0( بلوك) عنوافه(ا))
 86150 ايت ملول) الحرش  املقاومة 

افزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
النقراطي) امين  محمد  السيد 
59)شاآع املقاومة) )0)آقم) عنوافه(ا))
افزكان) (86150 ملول) ايت  الحرش 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/)67).

911I

BBM AUDIT

ATL20
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BBM AUDIT
 Oulad(Mtaa(Rue(Sehl(Malouiya
 1er(Etage(Témara-Bloc 1 n°611

، 12020، TEMARA(MAROC
ATL(0 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 Riad(Al وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Otor, Immeuble(D(Appt 8, Bloc
 C, Avenue(Annakhil(Hay(Riad
Rabat  - 10100 RABAT(maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1 7189

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.ATL(0(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز):)استشاآات)

اداآية.
 Riad(Al (: عنوان املقر االجتماعي)
 Otor,( Immeuble(D(Appt(8,(Bloc
 C,( Avenue( Annakhil( Hay( Riad

.Rabat((-(10100(RABAT(maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ال25فو�شي فؤاد) السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ال25فو�شي فؤاد عنوافه(ا)) السيد 
11)زفقة عرب الصباح تجزئة املنظر)
 10170 السوي�شي الرلاط) (3 الجميل)

الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
ال25فو�شي فؤاد عنوافه(ا)) السيد 
11)زفقة عرب الصباح تجزئة املنظر)
 10170 السوي�شي الرلاط) (3 الجميل)

الرلاط املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (0( بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)5036.
91(I
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FIGEC

BAGHDAD GRILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

BAGHDAD GRILS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 130 
بلوك ) تجزئة الفتح ايت ملول 

86150 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(1619

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAGHDAD GRILS

:)مجزآة و) غرض الشركة بإيجاز)

شواية.
آقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
))تجزئة الفتح ايت ملول) 130)بلوك)

86150)ايت ملول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

550)حصة) ( (: السيد الرامي ايدآ)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد الرامي ادآيس):))50 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
آقم) السيد الرامي ايدآ عنوافه(ا))

 86150 الفتح) تجزئة  (( بلوك) (130

ايت ملول املغرب.

عنوافه(ا)) ادآيس  الرامي  السيد 
زفقة االرصاص تجزئة الفتح) آقم) )

86150)ايت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ادآيس  الرامي  السيد 
زفقة االرصاص تجزئة الفتح) آقم) )

86150)ايت ملول املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بافزكان) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)1938.

913I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0) شاآع 

موالي عبدهللا  طبق   مكتب 7 م.ج. 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51((9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

REVI- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 CO CONSEIL ET FORMATION

.SARL AU

إستشاآة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التسيي2

مكتب دآاسات

املناقصة.

0))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

موالي عبدهللا))طبق) )مكتب)7)م.ج.)

- 50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فوآالدين ولشكر):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فوآالدين ولشكر عنوافه(ا))

6)1)تجزئة األفدلس بئ2 افزاآان م.ج.)

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فوآالدين ولشكر عنوافه(ا))

6)1)تجزئة األفدلس بئ2 افزاآان م.ج.)

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3603.

91 I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

Pharmacie Hadj Boubker
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Pharmacie(Hadj(Boubker شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي الرقم 53 سيدي غافم 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108009

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Pharmacie(Hadj(Boubker

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

غافم) سيدي  الرقم 53) الصناعي 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة بنشقرون غيثة)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: السيدة بنشقرون غيثة) (

بقيمة)100.000)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بنشقرون غيثة عنوافه(ا))

مراكش) )9تاآكة  آقم) جوهر  تجزئة 

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة بنشقرون غيثة عنوافه(ا))

)9تاآكةمراكش) آقم) جوهر  تجزئة 

0000 )مراكش))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117066.

915I
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ADYEL & ASSOCIES

MIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis(Boulevard(Ain  3

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc

MIKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شاآع 

اففا، العماآة ازير. الرقم 11 ب 

الداآ البيضاء 0000) الداآ البيضاء 

املغرب. الداآ البيضاء 0000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76857

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.MIKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

فرز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والصناعية) املنزلية  النفايات 

والتجاآية والخاصة)،

املنزلية) النفايات  جم   (-

والصناعية والتجاآية والخاصة)،

-)تصدير وتسويق النفايات القابلة)

لالست2داد واملواد الثافوية.

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شاآع اففا،)العماآة ازير.)الرقم)11)ب)

0000))الداآ البيضاء) الداآ البيضاء)

الداآ) ((0000 الداآ البيضاء) املغرب.)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

  5 ( (: حميدة) بن  سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

  5 ( (: السيد احمد آضا قدمي2ي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد اآمين الطليكي):))10)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد بن حميدة عنوافه(ا)))

املبنى) بوسكوآة  الت2اسات  إقامة 

املدينة الخضراء) (3 8)شقة آقم) آقم)

  (0000 ( البيضاء) الداآ  بوسكوآة 

الداآ البيضاء))املغرب.

قدمي2ي)) آضا  احمد  السيد 

 B0( جزئة السندباد دآج) عنوافه(ا))

شقة)11)عين دياب أففا الداآ البيضاء)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

عنوافه(ا)) الطليكي  اآمين  السيد 

تحناوت) تمصلوحت  أمناس  دواآ 

الحوز))083) ))مراكش))املغرب..

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد بن حميدة عنوافه(ا)))

املبنى) بوسكوآة  الت2اسات  إقامة 

املدينة الخضراء) (3 8)شقة آقم) آقم)

  (0000 ( البيضاء) الداآ  بوسكوآة 

الداآ البيضاء)املغرب

قدمي2ي)) آضا  احمد  السيد 

 B0( جزئة السندباد دآج) عنوافه(ا))

شقة)11)عين دياب أففا الداآ البيضاء)

0000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)-.

916I

NADEK CONSULTING

SKYFID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADEK CONSULTING

 TETOUAN(TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

SKYFID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع حي 

افران عماآة   ) آقم 10 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.77333

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((019 1))ماآس) املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  ( (SKYFID

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع)

حي افران عماآة)  ))آقم)10)طنجة)-)

90000)طنجة املغرب فتيجة ل):)عدم)

افطالق نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب شاآع حي)

(- طنجة) (10 آقم) افران عماآة)  ))

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) دلمي  ( منتصر) السيد(ة))

زفقة) الهيبة  احمد  شاآع  عنوافه(ا))

ضحى آقم)76 93000)تطوان املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

019))تحت آقم)3)30)).

917I

zakaria(gestion(snc 

  FADAA AL MONTAZAH

sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria(gestion(snc

 rue(maarakat(badr(erac (9

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

 FADAA(AL(MONTAZAH  sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 زفقة 

أبي آقراق حي الزهرة الخميسات - 

15000  الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(91(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FADAA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AL MONTAZAH  sarl

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.

زفقة) (3 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- الخميسات) الزهرة  حي  آقراق  أبي 

15000))الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

10.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: محسن) اوصالح  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد لهاليلي محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوصالح محسن عنوافه(ا))
السعادة) حي  االدآيسية  تجزئة 

15000))الخميسات املغرب.
عنوافه(ا)) محمد  لهاليلي  السيد 
حي املرجة شاآع مو�شى ابن فصي2 زفقة)
جبل صاغرو آقم)))الفنيدق)))9310 

الفنيدق))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اوصالح محسن عنوافه(ا))
السعادة) حي  االدآيسية  تجزئة 

15000))الخميسات املغرب
عنوافه(ا)) محمد  لهاليلي  السيد 
حي املرجة شاآع مو�شى ابن فصي2 زفقة)
جبل صاغرو آقم)))الفنيدق)))9310 

الفنيدق))املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)37)1.

918I

EUROMED COMPTA-SARL

ERGA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ERGA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزية 
املساآ1106الشقة1مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107797
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ERGA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRAVAUX

:)-االشغال) غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.

تجزية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- املساآ1106الشقة1مراكش)

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عفرني رالد):))500)حصة)

بقيمة)50.000)دآهم للحصة).

السيد بلكرن محمد):))500)حصة)

بقيمة)50.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) رالد  عفرني  السيد 

اسكجوآ تجزية ادآاآ))آقم)6مراكش)

0000 )مراكش املغرب.

عنوافه(ا)) محمد  بلكرن  السيد 

دواآ االل غزل سدي داود ايت اوآير)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) رالد  عفرني  السيد 

اسكجوآ تجزية ادآاآ))آقم)6مراكش)

0000 )مراكش املغرب

عنوافه(ا)) محمد  بلكرن  السيد 

دواآ االل غزل سدي داود ايت اوآير)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7)1168.

919I

ديوان الخدمات

STE BARAE ZOUINE CARS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

 STE BARAE ZOUINE CARS 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة آقم 70 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(8661

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BARAE ZOUINE CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات

اشغال مختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (16000  -  70 آقم) السعادة 

قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الزوين) ادآيس  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الزوين  ادآيس  السيد 

حي القدس آقم)177 16000)سيدي)

قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الزوين  ادآيس  السيد 

حي القدس آقم)177 16000)سيدي)

قاسم املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

(- بتاآيخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت آقم)-.

9(0I

BBM AUDIT

YS SOLUTIONS
إعالن متعدد القراآات

BBM AUDIT

 Oulad(Mtaa(Rue(Sehl(Malouiya

 1er(Etage(Témara-Bloc 1 n°611

، 12020، TEMARA(MAROC

YS SOLUTIONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 RESIDANCE ESSAADA IMM B

 N(N 26 CENTRE(TEMARA - -

.TEMARA MAROC

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.1(5715

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)17)يوليوز)019)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص السيد يونس العريبي)

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (500  (

للبطاقة) الحامل  الواحدة)) للحصة 

الوطنية آقم)G3  891))الى السيدة)

للبطاقة) الحاملة  الدآويش  كريمة 

 A779((7(الوطنية آقم

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة من:)

 ( 61)شقة) شاآع القاهرة اقامة آقم)

الى) الطابق االول زفقة عبادي تماآة.)

 (6 آقم) السعادة عماآة ب  اقامة  (:

مركز تماآة
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قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

والسيدة) الزاهر  السيد سعد  تعيين 

مشاآكين) كمسي2ين  دآويش  كريمة 

بتوقي  مشت2ك

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم البند) :)الذي ينص على)

اقامة) (: الجديد) املقر  تعيين  مايلي:)

السعادة عماآة ب آقم)6))مركز تماآة

6:)الذي ينص على) بند آقم البند)

سعد) السيد  (- املساهمات:) مايلي:)

الزاهر)50000)دآهم)-)السيدة كريمة)

دآويش)50000)دآهم

ينص) الذي  (:7 البند) آقم  بند 

السيد سعد) (- الحصص:) على مايلي:)

السيدة كريمة) (- حصة) (500 الزاهر)

دآويش)500)حصة

ينص) الذي  (: (13 البند) آقم  بند 

سعد) السيد  املسي2ين:) مايلي:) على 

الزاهر و السيدة كريمة دآويش)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (0( بتاآيخ) ( االبتدائية بتماآة)

0)0))تحت آقم)118 .

9(1I

Trefle(Conseil

POINT SYNERGIE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ)

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

  POINT SYNERGIE AGENCY

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8) زفقة 

يت2ب مرس السلطان  - - الداآ 

البيضاء  املغرب.

»إضافة تسمية تجاآية أو شعاآ«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.( 6717

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 

إضافة شعاآ تجاآي للشركة وهو:

 La( Centrale( d’Impression  

 Maroc

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)6) 753.

9((I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BLEU CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE BLEU CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 68 

زفقة 8 حي الجديد وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

359 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLEU CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال) (+ االموال و الخدمات املالية)

البناء.

 68 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 60000 (- حي الجديد وجدة) (8 زفقة)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد أقبال يحي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوافه(ا)) يحي  أقبال  السيد 

تجزئة ملحر�شي) املودة  زفقة  الحسني 

آقم)1)وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي) عنوافه(ا)) يحي  أقبال  السيد 

تجزئة ملحر�شي) املودة  زفقة  الحسني 

آقم)1)وجدة)60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)561).

9(3I

ACCOUNTAX

BOURKHISSI FRERES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

ACCOUNTAX

 BENI(MELLAL(BD 20 AOUT

 4EME(ETAGE، 23000، BENI

MELLAL MAROC

BOURKHISSI FRERES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 ، 

شاآع الزآقطوني، إقامة حمد، 

طابق 1 - 0000) الداآالبيضاء 

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.  3731

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) ((.900.000«

 3.000.000« إلى) دآهم«) (100.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753033.

9( I

AM CONSULTING

AMOUCH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

  AMOUCH DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 6)، زفقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول، - 90 0) الداآ البيضاء  

املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

 (7779

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى  (

0)0))تم تغيي2) 3))أكتولر) املؤآخ في)

 AMOUCH« من) الشركة  تسمية 

. »SILAMO«(إلى(«(DISTRIBUTION

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753683.

9(5I
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AM CONSULTING

AMOUCH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة 
AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

  AMOUCH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 6)، زفقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 90 0) الداآ البيضاء 
املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. (7779
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تمت) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تاجر مواد و أجهزة التنظيف.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753683.

9(6I

AM CONSULTING

AMOUCH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

 AMOUCH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)، زفقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول، - 90 0) الداآ البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. (7779
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تمت) ((0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

املصادقة على):
أموش) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)
الرحمان آيت حدو بتاآيخ)3))أكتولر)

.(0(0
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753683.

9(7I

COMPTABLE

شركة ماروك لوك اكري أونجين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،
 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC
شركة ماآوك لوك اكري أوفجين  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ والد 

شتوان سيدي بولكر الحاج - 300 1 
سوق األآبعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(67 9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ماآوك لوك اكري أوفجين).
إيجاآ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات فالحية).

:)دواآ والد) عنوان املقر االجتماعي)
شتوان سيدي بولكر الحاج)-)300 1 

سوق األآبعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الرحيم) الزآهوني عبد  السيد 
330)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
 3 0 ( (: أحمد) الحمومي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
السيد الغربي سعيد):))330)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم)) عبد  الزآهوني  السيد 
عنوافه(ا))دواآ والد ففخة اللة ميموفة))

300 1)سوق أآبعاء)الغرب املغرب.
السيد الحمومي أحمد عنوافه(ا))
دواآ والد شتوان سيدي بولكر الحاج)

300 1)سوق أآبعاء)الغرب املغرب.
عنوافه(ا)) سعيد  الغربي  السيد 
بولكر) سيدي  أمباآك  الحاج  دواآ 
الغرب) أآبعاء) سوق  (1 300 الحاج)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحمومي أحمد عنوافه(ا))
دواآ والد شتوان سيدي بولكر الحاج)
300 1)سوق االآبعاء)الغرب املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االآبعاء) بسوق  االبتدائية 
آقم) تحت  ((0(0 أكتولر) (13 بتاآيخ)

.317/(0(0
9(8I

COMPTABLE

شركة سيب أو ربين باص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،
 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC

شركة سيب أو آلين باص شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ والد 
مصباح الرويف البحاآة والد عياد - 
300 1 سوق األآبعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(6551

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أبريل) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سيب أو آلين باص.
فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
:)دواآ والد) عنوان املقر االجتماعي)
(- مصباح الرويف البحاآة والد عياد)
300 1)سوق األآبعاء)الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

القادآ) عبد  الصغي2  السيد 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
القادآ) عبد  الصغي2  السيد 
عنوافه(ا))دواآ اوالد مصباح الرويف))
سوق) (1 300 عياد) اوالد  البحاآة 

أآبعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
القادآ) عبد  الصغي2  السيد 
دواآ والد مصباح البحاآة) عنوافه(ا))
االآبعاء) سوق  (1 300 عياد) والد 

الغرب املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االآبعاء) بسوق  االبتدائية 
آقم) تحت  ((0(0 ماي) (06 بتاآيخ)

.3 /(0(0

9(9I

JURISMAG SARL

DIMATAIF SARL
إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

DIMATAIF SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 
شركة أفجليك 3)3، شاآع موالي 
اسماعيل - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(60995

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)08)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الوهاب) عبد  السيد  وفاة  معاينة 
الذي) واملسي2،) الشريك  (، السقاط)
بتاآيخ) أملافيا  (- شتوتغاآت) في  توفي 
أآملته) بقاء) على  (، (1(/10/(019
وأوالده) ( جلون،) بن  نعيمة  السيدة 
(، السقاط) علي  السيد  الشرعيين 
السيد) (، السقاط) يوسف  السيد 
حسناء) والسيدة  السقاط  محسن 

السقاط
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
معاينة وفاة السيد الفاضل السقاط)
بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  الشريك،) (،
أآملته) ( بقاء) على  (، (0 /0 /(0(0
وأوالده) (، السقاط) شادية  السيدة 
السقاط) آضا  السيد  الشرعيين 
والسيد) السقاط  هشام  والسيد 

حمزة السقاط)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

ألسهم) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

على) ينص  الذي  (:5 آقم) قراآ 

مايلي:)تعيين السيد محسن السقاط)

كمسي2ين) (، السقاط) والسيد حمزة 

جديدين للشركة،)لفت2ة غي2 محدودة

قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ألسهم) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

على) ينص  الذي  (: 1 آقم) بند 

مايلي:)تعيين السيد محسن السقاط)

كمسي2ين) (، السقاط) والسيد حمزة 

جديدين للشركة،)لفت2ة غي2 محدودة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)0)5)75.

930I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE MASTER WHITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

STE MASTER WHITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم:87 
تجزئة فادية متجر ) بنسودة فـــاس. - 

30000 فــاس املغـــرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.589(9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)08)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE MASTER الوحيد) الشريك 
 100.000 آأسمالها) مبلغ  ( (WHITE
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
آقم:87)تجزئة فادية متجر)))بنسودة)
فـــاس.)-)30000)فــاس املغـــرب فتيجة)
ل):)فظرا الزمة االقتصادية التي يعاني)
املنافسة) وكدا  املجال،) هدا  منها 
االقتصادية وأن الشركة لم تقم بأي)

عمليات تجاآيــة..
و حدد مقر التصفية ب آقم:87 
بنسودة فـــاس.) (( تجزئة فادية متجر)

- 30000)فــــــاس املغرب.)
و عين:

و) محســـن  ( محمـــد) السيد(ة))
فادية) تجزئة  آقم:87) عنوافه(ا))
فـــاس املغــرب) (30000 بنسودة فــاس)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/7 9).

931I

JURISMAG SARL

 STE IMMOBILIERE NASSIM
II SARL

إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 STE IMMOBILIERE NASSIM

II SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 3)3، 

شاآع موالي اسماعيل - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 91(5

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)07)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

عبد) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

الذي) (، الشريك) (، الوهاب السقاط)

بتاآيخ) أملافيا  (- شتوتغاآت) في  توفي 

أآملته) بقاء) على  (، (1(/10/(019

وأوالده) ( جلون،) بن  نعيمة  السيدة 

(، السقاط) علي  السيد  الشرعيين 

السيد) (، السقاط) يوسف  السيد 

حسناء) والسيدة  السقاط  محسن 

السقاط

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

معاينة وفاة السيد الفاضل السقاط)

بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  الشريك،) (،

أآملته) ( بقاء) على  (، (0 /0 /(0(0

وأوالده) (، السقاط) شادية  السيدة 

السقاط) آضا  السيد  الشرعيين 

والسيد) السقاط  هشام  والسيد 

حمزة السقاط)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على صك الت25ع))ب) )أسهم)

السقاط) محسن  السادة  تخص 

السيدة) لصالح  ( السقاط) ويوسف 

السقاط والسيدة نعيمة بن) حسناء)

جلون.

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد حمزة السقاط))كمسي2)

جديد للشركة ملدة غي2 محددة

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة
بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ألسهم) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة
بند آقم)3 :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد حمزة السقاط))كمسي2)

جديد للشركة ملدة غي2 محددة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)9)5)75.

93(I

FIDUCIAIRE(GÉNÉRALE

أو إن أه إنفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
أو إن أه إففست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
أعمال تشاآلز فيكول 17 ساحة 

باستوآ إقامة باستوآ بويلد الطابق 
7 آقم ) الداآ البيضاء - 50)0) 

الداآ البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78869
 16 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أو إن أه)

إففست.
شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ولي  األجهزة الطبية.
التجاآية) املنشأة  مؤجر  (-

والصناعية.

-)ولصفة عامة)،)جمي  العمليات)

أو) املالية  أو  التجاآية  أو  الصناعية 

التي) العقاآية  أو  املنقولة  أو  املدفية 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

بأحد األشياء)املشاآ إليها أعاله أو بأي)

أشياء)مماثلة أو مرتبطة أو مكملة..

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ساحة) (17 فيكول) تشاآلز  أعمال 

باستوآ إقامة باستوآ بويلد الطابق)
7)آقم)))الداآ البيضاء)-)50)0))الداآ)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 ( (: الزيات) السيد عمر 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (50 ( (: الشركة فرما هولد)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر الزيات عنوافه(ا))390 

 3 الطابق) (E إقامة آياض أففا عماآة)

شقة)9)شاآع بوآجوني)50)0))الداآ)

البيضاء)املغرب.

 9 عنوافه(ا)) هولد  فرما  الشركة 
يعقوب) شاآع  الحرمين  إمام  زفقة 

البيضاء) الداآ  ((0370 املنصوآ)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عمر الزيات عنوافه(ا))390 

 3 الطابق) (E إقامة آياض أففا عماآة)

شقة)9)شاآع بوآجوني)50)0))الداآ)

البيضاء)املغرب

عنوافه(ا)) الزيات  حسن  ( السيد)
 V مزوك) حصة  بوزآكان  زفقة  (13

حصة)37)أففا)0170))الداآ البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753089.

933I

COMPTAMAR EXPERTISE

MOULAT L›KHEIR
شركة املساهمة

تعيين مسي2 جديد للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

MOULAT L›KHEIR  شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 شاآع 

الزآقطوني الطابق 9 آقم 18 - 

0000) الداآ البيضاء  املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3970(3

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((0(0 يناير) (06 املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

الصباك كريمة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750557.

93 I

»LAMANE MONTAGE CONCEPT«

 LAMANE MONTAGE«

»CONCEPT
إعالن متعدد القراآات

 LAMANE MONTAGE«

»CONCEPT

18، تجزئة فزهة، الشقة )، 

 EL JADIDA ،( 000 ، الجديدة

MAROC

 LAMANE MONTAGE«

CONCEPT« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 18، 

تجزئة فزهة، الشقة )، الجديدة  - 

000 ) الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 107

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)5))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

71000)حصة من الشركة) -1تفويت)

جياللي) السيد  وفاة  بعد  املذكوآة 

 8875 كالتالي:) وآثته  على  الفاهم 

حصة للسيدة زهرة حمرين و6905 

حصة للسدة أمينة الفاهم و13805 

للسيد زكرياء)الفاهم و13805)للسيد)

للسيد آضوان) ملين الفاهم و13805)

للسيد بدآ الفاهم.) الفاهم و13805)

الفاهم) أمينة  االنسة  تعيين  ((-

نشاط) تعديل  (3- للشركة.) كمسي2ة 

املعدني.) البناء) مقاولة  الى:) الشركة 

وامليكافيكية.) الصناعية  -الصيافة 

تغيي2) (3- والبناء.) مختلفة  أشغال  (-

القافوني للشركة من شركة) الشكل 

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)15-7-6- -):)الذي ينص)

على مايلي:)-)تفويت حصص.)-)مسي2)

الشكل) (- نشاط الشركة.) (- الشركة.)

القافوني للشركة.)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)5535).

935I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE TRAVAUX JORF
GRINI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
آقم )3 الطابق الثالت شاآع الحسن 

الثاني أحداف أزآو ، 53100، أزآو 

املغرب

 SOCIETE TRAVAUX JORF GRINI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز واد 

افران  - 53100 أزآو  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1395

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TRAVAUX JORF GRINI

(, التجاآة) (: غرض الشركة بإيجاز)

أعمال مختلفة),)بناء)الطرق والسكك)

الحديدية.

:)مركز واد) عنوان املقر االجتماعي)

افران))-)53100)أزآو))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

) 33)حصة) (: السيد كريني سالم)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 333 ( (: السيد اكريني عبد العزيز)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد كريني عبد الرحمان):))333 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سالم  كريني  السيد 

 5(000 ( ص) ع  فزفا  حنابو  قصر 

الرشيدية))املغرب).

العزيز) عبد  اكريني  السيد 

عنوافه(ا))حي البوغاز قرب البحر آقم)

108)ب))90060)طنجة))املغرب).

الرحمان) عبد  كريني  السيد 

13)زفقة واد الو حي امازير) عنوافه(ا))

00 )5)الريش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) سالم  كريني  السيد 

 5(000 ( ص) ع  فزفا  حنابو  قصر 

الرشيدية املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( بازآو) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)9 ).

936I

COMPTAMAR EXPERTISE

ELGHIBAR CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

ELGHIBAR CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة بيتي 

آقم 6) سيدي مومن الداآ البيضاء 

- 0000) الداآ البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.  6811

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)17)أكتولر)0)0))تم تعيين)

الغ25)) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

يونس كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))9))75.

937I

cabinet(azallad

 FIRST MOROCCAN«

 TRADING COMPANY

«FMTC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet(azallad

 AV(LALLA(YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC

 FIRST MOROCCAN TRADING«

COMPANY »FMTC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )1زفقة 

ص25ي بوجمعة الطابق االول الشقة 

آقم 6 الداآالبيضاء - 0090) 

الداآالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(  ((1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)0))يوليوز)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) بوجمعة  ص25ي  »)1زفقة 

(- الداآالبيضاء) (6 الشقة آقم) االول 

إلى) املغرب«) الداآالبيضاء) ((0090

»13)مكرآ تجزئة ليساسفة)01)الداآ)

البيضاء)) الداآ  ((0190 (- البيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753681.

938I

ديوان الخدمات

STE COCO LABEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شاآع محمد الخامس آقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

STE COCO LABEL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالوي بلوك السعادة آقم 13 - 
16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(8611

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COCO LABEL
غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  13 آقم) السعادة  بلوك  السالوي 

16000)سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة رديجة عزآو)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) عزآو  رديجة  السيدة 
حي السالوي بلوك املصطفى آقم)9  

16000)سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) عزآو  رديجة  السيدة 
حي السالوي بلوك املصطفى آقم)9  

16000)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
(- بتاآيخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت آقم)-.
939I
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 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE MASTER WHITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE MASTER WHITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم:87 
تجزئة فادية متجر ) بنسودة فـــاس. - 

30000 فــــــاس املغـــرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.589(9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
SOCIETE MASTER WHITE)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  دآهم 
آقم:87)تجزئة فادية متجر)))بنسودة)
فـــاس.)-)30000)فــــــاس املغـــرب فتيجة)
لنظرا لألزمــة االقتصادية التي يعاني)
املنافســة) وكدا  (، املجـال) هدا  منها 
الشرســة)،)زد على دلك أن الشركــة لم)
تنجــز أي عمليــة تجاآيـــة مند نشأتهــا..

و عين:
و) محســن  ( محمــد) السيد(ة))
فادية) تجزئة  آقم:87) عنوافه(ا))
30000)فــاس املغــرب) بنسودة فـــاس.)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
0)0))وفي آقم:87  )1)أكتولر) بتاآيخ)
تجزئة فادية متجر)))بنسودة فـــاس.)-)

30000)فــاس املغــرب.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/)301.

9 0I

Audimi

GENERAL TECNOMATIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

GENERAL TECNOMATIC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

آحال املسكيني ، برج الياقوت ، 

عماآة ب ، الطابق ) ، مكتب آقم 

 ، الداآ البيضاء. - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79 (3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GENERAL TECNOMATIC

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األجهزة) وتصدير  واستي2اد  ولي  

اإللكت2وفية والكهرلائية واملنزلية.

وتصدير) واستي2اد  ولي   شراء) (-

جمي  أفواع املنتجات.

جمي  املعامالت) (، وبشكل عام) (-

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجاآية 

املنقولة أو العقاآية التي تتعلق بشكل)

مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة)

بطريقة مماثلة أو مرتبطة..

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(، الياقوت) برج  (، املسكيني) آحال 
مكتب آقم) (، (( الطابق) (، عماآة ب)
الداآ) ((0000 (- البيضاء.) الداآ  (، 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (50.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 (.500 ( (: محمد) السيد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) محمد  السيد  السيد 
اقامة) اقامة دياآ7،) شاآع املقاومة،)
1،)طابق)5،)آقم) ))البيضاء)0000) 

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) محمد  السيد  السيد 
اقامة) اقامة دياآ7،) شاآع املقاومة،)
1،)طابق)5،)آقم) ))البيضاء)0000) 

الداآ البيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753601.

9 1I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 SOCIETE MOTO-CYCLE
ELWAFE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسي  نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

آقم 30 مكرآ زفقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لحمر ، 000)5، 

الرشيدية املغرب
 SOCIETE MOTO-CYCLE
ELWAFE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي آقم 07 
شاآع سجلماسة حي ابو القاسم 
الزياني  - 50 )5 الريصاني املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.9 39

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) ((1 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تاجر إكسسواآات أو قط  غياآ) (-

السياآات).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)11)فوف25)

0)0))تحت آقم)0)0)/9)3.

9 (I

CABINET BENHASSAN SARL AU

ALLIANCE INVEST AMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

دآب رالد زفقة 3  آقم 5 ق.ج ، 

0  0)، الداآالبيضاء املغرب

ALLIANCE INVEST AMAL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع ابن 

تاشفين إقامة السالم عماآة ج 6)5 

الطابق 3 آقم 15  - 0300) البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 5(856

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 دجن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALLIANCE INVEST AMAL
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منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي بناء.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع ابن)

 5(6 تاشفين إقامة السالم عماآة ج)

الطابق)3)آقم)15  - 0300))البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة أمال أمين):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة أمال أمين عنوافه(ا))زفقة)

بويزكاآن))آقم)3 )مزوكة أففا))0))0) 

البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة أمال أمين عنوافه(ا))زفقة)

بويزكاآن))آقم)3 )مزوكة أففا))0))0) 

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يناير)0)0))تحت آقم)6751)7.

9 3I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تاب  للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 FLO(RETAIL & SHOES(MA

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل آقم  
L1-083 ، املركز التجاآي املاآينا 
للتسوق  - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تاب  للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.385 (3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (09 في) املؤآخ 
تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)
محل) بالعنوان  الكائن  و  (- التسمية)
(- ( الجديدة) مرجان  (،MS0( آقم)
000 ))الجديدة املغرب و املسي2 من)
 ŞADAN( Keskin السيد(ة)) طرف 

.MUSTAFA
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)517)75.
9  I

JURISMAG SARL

NOUN BOUSKOURA SARL
إعالن متعدد القراآات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 NOUN BOUSKOURA SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

شركة أفجليك 3)3، شاآع موالي 
اسماعيل - 0000) الداآ البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.(60997

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)07)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الوهاب) عبد  السيد  وفاة  معاينة 
الذي) واملسي2،) الشريك  (، السقاط)
بتاآيخ) أملافيا  (- شتوتغاآت) في  توفي 
أآملته) بقاء) على  (، (1(/10/(019

وأوالده) ( جلون،) بن  نعيمة  السيدة 

(، السقاط) علي  السيد  الشرعيين 

السيد) (، السقاط) يوسف  السيد 

حسناء) والسيدة  السقاط  محسن 

السقاط

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

معاينة وفاة السيد الفاضل السقاط)

بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  الشريك،) (،

أآملته) ( بقاء) على  (، (0 /0 /(0(0

وأوالده) (، السقاط) شادية  السيدة 

السقاط) آضا  السيد  الشرعيين 

والسيد) السقاط  هشام  والسيد 

حمزة السقاط)

قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

قراآ آقم) :)الذي ينص على مايلي:)

ألسهم) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

قراآ آقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

سهم)) (1( الت25ع) صك  على  املوافقة 

السقاط) محسن  السادة  تخص 

السقاط) وعلي  السقاط  ويوسف 

السقاط) حسناء) السيدة  لصالح 

والسيدة نعيمة بن جلون

قراآ آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

و) السقاط  محسن  السيد  تعيين 

كمسي2ين) ( السقاط) حمزة  السيد 

جديدين للشركة ملدة غي2 محددة

قراآ آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

لرأسمال) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

بند آقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ألسهم) الجديد  ( التوزي ) اعتماد 

الشركة

على) ينص  الذي  (: 1 آقم) بند 

مايلي:)تعيين السيد محسن السقاط)

كمسي2ين) ( السقاط) السيد حمزة  و 

جديدين للشركة ملدة غي2 محددة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)1)5)75.

9 5I

NADOFISC SARL

NORD PLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شاآع 3 ماآس زفقة قرطبة عماآة 

7 شقة آقم ) الناضوآ ، 000)6، 

الناضوآ املغرب

NORD PLACE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ بني 

بويغماآن الغرلية جماعة احدادن 

قيادة بني بويفروآ اقليم الناظوآ - 

673)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0931

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NORD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PLACE

بي ) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزي  املواد الغذائية

-)استي2اد املواد الغذائية.
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دواآ بني) (: عنوان املقر االجتماعي)

احدادن) جماعة  الغرلية  بويغماآن 

(- الناظوآ) اقليم  بويفروآ  بني  قيادة 

673)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد برود):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) برود  محمد  السيد 

جماعة) الغرلية  بويغماآن  بني  دواآ 

اقليم) بويفروآ  بني  قيادة  احدادن 

الناظوآ)673)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) برود  محمد  السيد 

جماعة) الغرلية  بويغماآن  بني  دواآ 

اقليم) بويفروآ  بني  قيادة  احدادن 

الناظوآ)673)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)30 3.

9 6I

chettioui

LOUKOUS MIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

chettioui

حي املسي2ة الخضراء,م/ا,شاآع 

01,آقم 30 ، 150)9، القصر الكبي2 

املغرب

LOUKOUS MIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ بنافدة 

قيادة سيدي سالمة  - 150)9 

القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUKOUS MIEL

ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النحل.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بنافدة قيادة سيدي سالمة))-)150)9 

القصر الكبي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الجعادي عبد هللا):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) عبد  الجعادي  السيد 

 03 السالم م/م زفقة) حي  عنوافه(ا))

آقم30 150)9)القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

هللا) عبد  الجعادي  السيد 

 03 السالم م/م زفقة) حي  عنوافه(ا))

آقم30 150)9)القصر الكبي2 املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( االبتدائية بالقصر الكبي2)

فوف25)0)0))تحت آقم) 16.

9 7I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

براء قطع غيار السيارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

 BD(Grande(Ceinture - Rés.

 SARA(Imm(GH7, 4ème(Etage,

 Appt 8 - Hay(Mohammadi

 CASABLANCA(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

براء قط  غياآ السياآات شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

سومية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس، آقم ))، النخيل - 0 03) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 788 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

براء) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

قط  غياآ السياآات.

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أو) ( املغرب) دارل  سواء) الشركة 

راآجه لحسابها الخاص أو لحساب)

الغي2 إلى):)

استي2اد،)تصدير،)تسويق وتوزي )

واإلكسسواآات) الغياآ  قط   جمي  

الناآية) والدآاجات  للسياآات 

أو) الجديدة  واملعدات  والشاحنات 

املستعملة من أي فوع)؛

)استي2اد وتصدير وتسويق وتوزي )

والبضائ ) واملنتجات  السل   جمي  

واملواد واملعدات من أي فوع)؛

أفواع) جمي   وتوزي   تسويق 

والدآاجات) (، للسياآات) اإلطاآات 

واملركبات) (، والشاحنات) (، الناآية)

الجديدة أو املستعملة من أي فوع)؛

زيوت) جمي   وتوزي   تسويق  (

وجمي ) والفالتر  والزيوت  التشحيم 

املنتجات من أي فوع)؛

)تسويق وتوزي  جمي  املنتجات أو)

املعدات أو املواد أو ابالت أو األجهزة)

أو املعدات أو قط  الغياآ الجديدة أو)

املستخدمة)،)هيدآوليكية أو كهرلائية)

أو إلكت2وفية أو مستخدمة)؛

وردمات) (، العامة) امليكافيكا 

(، للسياآات) والتفتيش  التشخيص 

واإلطاآات)،)والصيافة)،)واإلصالحات)

وتجمي  املحركات من جمي  أفواع) (،

املركبات وابالت)؛

والدآاسات) الخدمات  تنفيذ 

واألعمال من أي فوع)؛

املواد) جمي   من  العمالء) توفي2  (

والتجهيزات) واملعدات  الغياآ  وقط  

والت2كيبات واألدوات أو السالسل من)

أي فوع)؛

وتوزي ) وتداول  وتسويق  تمثيل  (

والدآاجات) السياآات  سل   جمي  

الناآية والشاحنات)؛

الحصول على جمي  براءة االرت2اع)

(، التجاآية) والعالمات  ( والت2اريص)

والتمثيل التجاآي) (، والحصول عليها)

وتخصيصها أو) (، واستخدامها) (، لها)

تراريص) جمي   ومنح  (، مساهمتها)

التشغيل)؛

في) الوكاالت  أو  الفروع  إنشاء) (

املغرب والخاآج)؛

بأي) املصالح  أو  الحصص  أرذ  (

أو) أي شركة  في  األشكال  من  شكل 

شركة)؛
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العمليات) جمي   (، عام) وبشكل  (
واملالية) والصناعية  التجاآية 
تتعلق بشكل مباشر) التي  والعقاآية 
املذكوآة) باألنشطة  مباشر  غي2  أو 
أعاله أو من املحتمل أن تعزز تطوآ)

الشركة..
زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،3 شهرزاد) إقامة  سومية،)
الخامس،)آقم)))،)النخيل)-)0 03) 

الداآ البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة كساس سلمى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كساس سلمى عنوافه(ا))
) )الحي) 8))آقم) 301)زفقة) السعادة)
البيضاء) الداآ  ((0000 املحمدي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة كساس سلمى عنوافه(ا))
) )الحي) 8))آقم) 301)زفقة) السعادة)
البيضاء) الداآ  ((0000 املحمدي)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753076.

9 8I

PF EXPERTS

MODE AMBRE PARIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

PF EXPERTS
)3 زفقة ابن عطية, عماآة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 0000 ، 

مراكش املغرب
MODE AMBRE PARIS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

النخيل  9 اآ�شي فندق أطلسية 

مراكش شاآع  محمد الخامس كيليز 

- 0000  مراكش  املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.760 

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)07)أكتولر)0)0))تم تعيين)

طلبي) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

هند كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11713.

9 9I

PF EXPERTS

BARBERSHOP DE LUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

PF EXPERTS

)3 زفقة ابن عطية, عماآة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 0000 ، 

مراكش املغرب

BARBERSHOP DE LUXE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي سكن الس 

باملي2اس   محل اآ�شي شاآع االوداية 

كيليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.7609

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

0)0))تم تغيي2) 1))أكتولر) املؤآخ في)
»كوافي2 وصالون) نشاط الشركة من)

تجميل«)إلى)»بي  جمي  أفواع املالبس)

(جاهزة) حقيبة املجوهرات واألحذية)

لالآتداء)بشكل عام للنساء)واألطفال))

والديكوآ واألثاث«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117136.

950I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SEHA & JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

SEHA & JAOUDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوآود عدفان أ تجزئة 3) الطابق 

األآ�شي آقم 1 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1089 5

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SEHA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.& JAOUDA

:)بي  املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) ((3 تجزئة) أ  عدفان  الوآود 

األآ�شي آقم)1)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الدآاوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد حجاج):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدآاوي عنوافه(ا)) السيد محمد 

آقم) (131 زفقة) بطوطة  ابن  حي 

70طنجة)90000)طنجة املغرب.

عنوافه(ا)) حجاج  محمد  السيد 

آقم)18)تجزئة بروموسيد عين عتيق)

تماآة)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدآاوي عنوافه(ا)) السيد محمد 

آقم) (131 زفقة) بطوطة  ابن  حي 

70طنجة)90000)طنجة املغرب

عنوافه(ا)) حجاج  محمد  السيد 

آقم)18)تجزئة بروموسيد عين عتيق)

تماآة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (16 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم)0 8 3).

951I

COMPT NET

فري فريت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

فري فريت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زفقة 

الداآ البيضاء الطابق ) العماآة آقم 

5 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

359 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

فري) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فريت.

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البطاطس)(فريت).

زفقة) (36 (: عنوان املقر االجتماعي)

))العماآة آقم) الداآ البيضاء)الطابق)

5 - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد قاسمي):))800 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

قاسمي) الصمد  عبد  السيد 

حي الحكمة شاآع الرحمة) عنوافه(ا))

آقم)11  60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

قاسمي) الصمد  عبد  السيد 

حي الحكمة شاآع الرحمة) عنوافه(ا))

آقم)11  60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7 5).

95(I

JURISMAG SARL

 BENKEM GLOBAL TRADE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 BENKEM GLOBAL TRADE SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 ، شاآع 

الزآقطوني ، الطابق )، الشقة آقم 

6 - 0000) الداآ البيضاء املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.37 173

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 BENKEM الوحيد) الشريك  ذات 

))مبلغ) (GLOBAL TRADE SARL AU
وعنوان) دآهم  (10.000 آأسمالها)

شاآع) (، 6 اإلجتماعي) مقرها 

الزآقطوني)،)الطابق))،)الشقة آقم)6 

- 0000))الداآ البيضاء)املغرب فتيجة)

ل):)توقف نشاط الشركة).

و حدد مقر التصفية ب)6 ،)شاآع)

الشقة آقم) (،( الطابق) (، الزآقطوني)

6 - 0000))الداآ البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) كمون  بناني  ( حمزة) السيد(ة))

عنوافه(ا))الداآ البيضاء)0000))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) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 71)75.

953I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TRANSHIDA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شاآع عالل ابن عبد 

هللا آقم )3 الريش ، 00 )5، الريش 

املغرب

TRANSHIDA FRERES   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تكندوزت اموكر املشيل - 00 )5 

الريش املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1569

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) ((8 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( ( ( (TRANSHIDA FRERES

آأسمالها)10.000.000)دآهم وعنوان)

تكندوزت) قصر  اإلجتماعي  مقرها 

الريش) (5( 00 (- املشيل) اموكر 

املغرب فتيجة ل):)اسباب اقتصادية.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5( 00 (- املشيل) اموكر  تكندوزت 

الريش املغرب.)

و عين:

و) حيدا  ( السالم) عبد  السيد(ة))

اموكر) تكندوزت  قصر  عنوافه(ا))

املغرب) الريش  (5( 00 املشيل)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بميدلت)

0)0))تحت آقم)180.

95 I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EXPARC

شركة املساهمة

استمراآ نشاط الشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاط  شاآع موالي آشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عماآة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب آقم 

1) ، 0000 ، مراكش املغرب

EXPARC »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم   

،طريق أمزميز الشريفية تسلطافت   

- 0030  مراكش املغرب .

»استمراآ نشاط الشركة«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.19983

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ ((0(0 شتن25) (09 في)  املؤآخ 

)ما يلي:

القراآ املتخذ:)-))استمراآ اسـتغالل)

أآلاع) ثـالثة  رـساآة  آغم  الـشـركة 

آأسمالها،

-)تسـوية وضعية الشـركة في إطاآ)

في) الـمحـددة  وابجال  املقتضيات 

الـفـصل)))آقم))357))من))القافون آقم)

. 17-95

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7 1168.

955I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 AMASS REAL ESTATE FOR

MOROCCO
إعالن متعدد القراآات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاط  شاآع موالي آشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عماآة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب آقم 

1) ، 0000 ، مراكش املغرب

 AMASS REAL ESTATE FOR

MOROCCO  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: فضاء 

باب أففا 3، زفقة باب منصوآ  - - 

الداآ البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.355 97

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0))تم اتخاذ)

القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بطى) محمد  وديمه  السيدة  تعيين 

للشركة،) وحيدة  كمسي2ة  القبي�شي،)

السيد)) والية  افتهاء) بعد  وذلك 

 Khaleefa( Butti( Omair( Yousif

 Mayssoun السيدة) و  ( (almuhairi

Habra))كمسي2ي للشركة)،)

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

للمسي2ة) الصالحيات  كامل  إعطاء)

الجديدة،)لتسيي2))و إداآة الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:(8 آقم) بند 

قرآ) الوحيد،) الشريك  مايلي:)

بطى) محمد  وديمه  السيدة  تعيين 

االماآات) جنسية  ذات  القبي�شي،)

 8 بتاآيخ) املزدادة  املتحدة،) العرلية 

لجواز سفر) الحاملة  و  (1961 أبريل)
وحيدة) كمسي2ة  (CZ9Y97578 آقم)

للشركة و ملدة غي2 محدودة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)993)75.

956I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EXPARC
تعيين آئيس مجلس اإلداآة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاط  شاآع موالي آشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عماآة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب آقم 

1) ، 0000 ، مراكش املغرب

EXPARC »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم   

طريق أمزميز الشريفية تسلطافت - 

0030  مراكش املغرب.

»تعيين آئيس مجلس اإلداآة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.19983

اإلداآة) مجلس  إجتماع  إثر  على 

املؤآخ في)30)يوفيو)018))تقرآ تعيين)

B0S(André(Gérard(السيد
شركة) إداآة  ملجلس  آئيسا 

EXPARC

وتتمثل) ((018 يوفيو) (30 بتاآيخ:)

يلي:) فيما  له  املخولة  الصالحيات 
القافون) في  عليها  منصوص  هو  كما 

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11690.

957I

FISCALEX MAROC

MARKETING AVENUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MARKETING AVENUE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش 

املدينة حي  سيدي بن سليمان دآب 

احيحان آقم 3) - 0000  مراكش 

املغرب.

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.91819

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (01 في) املؤآخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( ( (MARKETING AVENUE

وعنوان) دآهم  (10.000 آأسمالها)

مقرها اإلجتماعي مراكش املدينة حي))

سيدي بن سليمان دآب احيحان آقم)

3) - 0000 )مراكش املغرب فتيجة ل)

:)ازمة في القطاع.

و حدد مقر التصفية ب مراكش)

)سيدي بن سليمان دآب) املدينة حي)

مراكش) ( 0000  -  (3 احيحان آقم)

املغرب.)

و عين:

و) جعفاآي  ( توفيق) السيد(ة))

عنوافه(ا))مراكش املدينة حي))سيدي)

 (3 آقم) احيحان  دآب  سليمان  بن 

(ة)) 0000 )مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117108.

958I

fiduciaire(belfisc

MANDOUR ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

fiduciaire(belfisc

136 شاآع عين الشيخ ، 5050)، 

ابي الجعد املغرب

MANDOUR ELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 7 دآب 

ميموفة لربي شعراني - 5050) ابي 

الجعد اململكة املغرلية.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.103

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (13 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

التصدير و االستي2اد.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاآيخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)113.

959I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EXPARC

تعيين مدير عام

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاط  شاآع موالي آشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عماآة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب آقم 

1) ، 0000 ، مراكش املغرب

EXPARC شركة  املساهمة

وعنوان مقرها االجتماعي كلم   

طريق أمزميز الشريفية تسلطافت - 

0030  مراكش املغرب.

تعيين مدير عام
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آقم التقييد في السجل التجاآي 

.19983

اإلداآة) مجلس  إجتماع  إثر  على 

املؤآخ في)30)يوفيو)018))تقرآ تعيين)

مديرا) عزالدين  مسعودي  السيد(ة))

عاما لشركة)EXPARC)بتاآيخ)30)يوفيو)

(018

فيما) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

يلي:)كما هو منصوص عليها في القافون)

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11690.

960I

fiduciaire(belfisc

MANDOUR ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(belfisc

136 شاآع عين الشيخ ، 5050)، 

ابي الجعد املغرب

MANDOUR ELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 دآب 

ميموفة لربي شعراني - 5050) ابي 

الجعد اململكة املغرلية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.103

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)13)غشت)0)0))تم))تحويل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»7 

 (5050 (- دآب ميموفة لربي شعراني)

إلى) املغرلية«) اململكة  الجعد  ابي 

(- لعيون) بوتيك حبوس املسجد  (1«

5050))ابي الجعد))اململكة املغرلية«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)113.

96(I

CHAOUER CONSEIL

 SBOM EXPRESS &

LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

 SBOM(EXPRESS & LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الفرابي آقم )1 ب الطابق 3 اقامة 

بالص 8 - 90000 طنجة اململكة 

املغرلية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109533

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SBOM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EXPRESS & LOGISTICS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي والوطني للبضائ  ع25 الطرقات)

لفائدة الغي2).

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) (3 ب الطابق) (1( الفرابي آقم)

اململكة) طنجة  (90000  -  8 بالص)

املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الكنوني) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد محمد باللي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الكنوني  حمزة  السيد 

 3 مجموعة) (3 االفدلس) باب  مجم  

طنجة) (90000  16( آقم) (10 عماآة)

اململكة املغرلية.

عنوافه(ا)) باللي  محمد  السيد 

  1 زفقة النسر الزهوآ) (5 شاآع وهران)

30000)فاس اململكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الكنوني  حمزة  السيد 

 3 مجموعة) (3 االفدلس) باب  مجم  

طنجة) (90000  16( آقم) (10 عماآة)

اململكة املغرلية

عنوافه(ا)) باللي  محمد  السيد 

 1 زفقة النسر الزهوآ) (5 شاآع وهران)

30000)فاس أململكة املغرلية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)7  35).

963I

cabinet(de(normalisation(comptable(sarl

MALIKA CASABLANCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 cabinet(de(normalisation

comptable(sarl

 bd(emile(zola(casablanca ، (81

20300، casablanca(maroc

 MALIKA CASABLANCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زفقة 

أبو حسن األشعري، الطابق الراب ، 

شاآع أففا - 3000) الداآ البيضاء 

.Maroc

حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(57 7

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تقرآ) ((0(0 أكتولر) (05 في) املؤآخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 MALIKA الوحيد) الشريك  ذات 

آأسمالها) مبلغ  ( ( (CASABLANCA

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

اإلجتماعي)))زفقة أبو حسن األشعري،)

 (3000 (- شاآع أففا) الطابق الراب ،)

الداآ البيضاء)Maroc)فتيجة ل):)-)

حل مسبق للشركة).
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الشقة) التصفية ب  مقر  و حدد 

 K،((-(اإلقامة(،GH 1((آقم)13،)أملاز

 .MAROC(30)0))الداآ البيضاء

و عين:

و) سكام  ( مليكة) السيد(ة))

 HAYDNSTRASSE عنوافه(ا))

    9500 VILLACH AUTRICHE

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم))75036.

96 I

ACHORA CONSULTING

AUTO ECOLE NADINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

AUTO ECOLE NADINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 آياض 

السالم 68 آياض السالم 0800) 

املحمدية املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.17771

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (11 املؤآخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (AUTO ECOLE NADINE

وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)

السالم) آياض  (68 اإلجتماعي) مقرها 

املحمدية) ((0800 آياض السالم) (68

املغرب فتيجة ل):)عجز مالي.

و حدد مقر التصفية ب)68)آياض)

السالم)-)0800))املحمدية املغرب.)

و عين:

السيد(ة))مهدي))الباها و عنوافه(ا))

املحمدية) ((0800 الشمس) حي  ( 8

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8)13.

965I

CHAOUER CONSEIL

2MBA LOGIS
شركة املحاصة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

MBA LOGIS) شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزياتن 

الزموآي 3 معاد ) عماآة ) الطابق 

  آقم 58 - 90000 طنجة اململكة 

املغرلية

تأسيس شركة املحاصة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109531

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

باملميزات) املحاصة  لشركة  األسا�شي 

التالية:

شكل الشركة):)شركة املحاصة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (MBA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGIS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائ  ع25 الطرق)

لفائدة الغي2.

الزياتن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (( عماآة) (( معاد) (3 الزموآي)

طنجة اململكة) (90000  -  58 آقم) ( 

املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1. 00 ( (: الوهابي) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيدة ساآة بناصر):))600)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الوهابي  محمد  السيد 

عماآة) (( معاد) (3 الزموآي) الزياتن 

طنجة) (90000  58 آقم) الطابق) ) ((

اململكة املغرلية.

عنوافه(ا)) بناصر  ساآة  السيدة 

عماآة) (( معاد) (3 الزموآي) الزياتن 

طنجة) (90000  58 آقم) الطابق) ) ((

اململكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( السيد محمد الوهابي)

عماآة) (( معاد) (3 الزموآي) الزياتن 

طنجة) (90000  58 آقم) الطابق) ) ((

اململكة املغرلية

عنوافه(ا)) ( بناصر) ساآة  السيدة 

عماآة) (( معاد) (3 الزموآي) الزياتن 

طنجة) (90000  58 آقم) الطابق) ) ((

اململكة املغرلية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6  35).

966I

FIDELM

 STE BOULANGERIE

PATISSERIE BALSAM SNC
شركة التضامن

حل شركة

FIDELM

آقم 85) تجزئة دآعة 1 شاآع محمد 

الخامس زاكوآة ، 7900 ، زاكوآة 

املغرب

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

BALSAM SNC شركة التضامن(في 

طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 9)) 

شاآع عالل ابن عبد هللا زاكوآة - 

7900  زاكوآة املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(059

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

 (0(0 أكتولر) ((3 في) املؤآخ 

 STE التضامن) شركة  حل  تقرآ 

 BOULANGERIE PATISSERIE

آأسمالها) مبلغ  ( (BALSAM SNC

مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000

9)))شاآع عالل ابن) اإلجتماعي آقم)

زاكوآة) ( 7900 (- زاكوآة) هللا  عبد 

املغرب فتيجة ل):)حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب آقم)9)) 

  7900 (- عالل ابن عبد هللا زاكوآة)

زفكوآة املغرب.)

و عين:

و) مو�شي  ( مصطفى) السيد(ة))

عنوافه(ا))حي القدس)7900 )زاكوآة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بزاكوآة)

0)0))تحت آقم)0)0)/80 .

967I
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elite(compta

ريزوطراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

elite(compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 1 

10000، rabat(maroc
آيزوطراد  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بناصر ) ( أ م )   1) 89 ، الطابق 
السفلي، تماآة - 000)1 تماآة 

املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.1( 0 1

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((017 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

املصادقة على):
اكالفن))) ( آشيد) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3(0
(ة))قدوآ)) السيد) ( 0)3)حصة لفائدة)

ع25وق))بتاآيخ)11)أكتولر)017).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بتماآة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)311 .

968I

OSCAR INVEST    SARL

 TRAVAUX
 D’AMÉNAGEMENT ET

DÉVELOPPEMENT RURAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSCAR(INVEST    SARL
 10 شاآع عالل بن عبد هللا آقم  1 

، 60000، وجدة املغرب
 TRAVAUX(D’AMÉNAGEMENT

    ET(DÉVELOPPEMENT(RURAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النصر 
تجزئة موهوب آقم 7   - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

35895

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRAVAUX( D’AMÉNAGEMENT

.   ET(DÉVELOPPEMENT(RURAL

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تنموية للفضاءالريفي

أشغال إفجاز مشاآي  تنموية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي النصر)

 60000  -    7 آقم) موهوب  تجزئة 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بلحسيني عنوافه(ا))

   7 آقم) موهوب  تجزئة  النصر  حي 

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) بلحسيني  حمد  السيد 

   7 آقم) موهوب  تجزئة  النصر  حي 

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( بوجدة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)81 ).

969I

KAOUN

EL KHAWA ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EL KHAWA ALIMENTATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل دواآ 

ملغرين طريق اوآيكا كم 3) 5 س 

آ سيدي عبدهللا غيات مراكش - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107955

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAWA ALIMENTATION

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات النظافة

تنظيف.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5  (3 كم) اوآيكا  ملغرين طريق  دواآ 

(- س آ سيدي عبدهللا غيات مراكش)

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبدالعزيز حريكي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد محمد حريكي):))500)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) حريكي  محمد  السيد 

إقامة بيتي سكن العماآة بي) )الشقة)

68)العزوزية مراكش)0000 ))مراكش)

املغرب.

حريكي) عبدالعزيز  السيد 

 67 آقم) تاشفين  بن  حي  عنوافه(ا))

مراكش)0000 ))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) حريكي  محمد  السيد 

إقامة بيتي سكن العماآة بي) )الشقة)

68)العزوزية مراكش)0000 ))مراكش)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بمراكش))بتاآيخ)-)تحت آقم)

970I

عزالدين مختاآي

مؤسسة بنشرة محمدية لتعليم 
الخصو�شي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزالدين مختاآي

حي السالم بلوك 3  آقم  3 سيدي 

سليمان ، 00) 1، سيدي سليمان 

املغرب

مؤسسة بنشرة محمدية لتعليم 

الخصو�شي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املحمدية 3 - 00) 1 سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(977

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لتعليم) محمدية  بنشرة  مؤسسة 

الخصو�شي.

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخصو�شي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحمدية)3 - 00) 1)سيدي سليمان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) بنشرة  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1000 (: محمد) بنشرة  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) محمد  بنشرة  السيد 
بلوك)0 )آقم)57)حي السالم)00) 1 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  بنشرة  السيد 
بلوك)0 )آقم)57)حي السالم)00) 1 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

09)فوف25)0)0))تحت آقم)35).

971I

KAOUN

BN PREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BN PREFA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

الزوادحة سيدي الزوين األوداية 

مراكش  - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107957

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PREFA

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2

تاجر مواد البناء

أشغال مختلفة والبناء.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األوداية) الزوين  سيدي  الزوادحة 

مراكش))-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد فوآالدين بوعبيد):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوعبيد) فوآالدين  السيد 

سيدي) الزوادحة  دواآ  عنوافه(ا))

  0000 ( مراكش) األوداية  الزوين 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فوآالدين بوعبيد عنوافه(ا))

دواآ الزوادحة سيدي الزوين األوداية)

مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بمراكش))بتاآيخ)-)تحت آقم)

.-

97(I

امغاآ عبد الغافوآ

LS AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغاآ عبد الغافوآ

شاآع الجيش امللكي اقامة النوآ آقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

LS AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االغراس شاآع غماآة آقم 53 مرتيل 

- 93150 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(79 3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTO

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياآات املستعملة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مرتيل) (53 االغراس شاآع غماآة آقم)

- 93150)مرتيل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد العريبي سعيد):))50)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

السيد العريبي احمد):))50)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

 

50)بقيمة) (: السيد العريبي سعيد)

1.000)دآهم.

بقيمة) (50 (: السيد العريبي احمد)

1.000)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سعيد  العريبي  السيد 

 53 آقم) اغماآة  شاآع  االغراس  حي 

مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

عنوافه(ا)) العريبي  احمد  السيد 

تجزئة االغراس شاآع اغماآة آقم)53 

مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) سعيد  العريبي  السيد 

 53 آقم) اغماآة  شاآع  االغراس  حي 

مرتيل)93150)مرتيل املغرب

عنوافه(ا)) العريبي  احمد  السيد 

تجزئة االغراس شاآع اغماآة آقم)53 

مرتيل)93150)مرتيل املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم)) 51.

973I

C E INVEST MAROC 

AFRICA RECYPLAST  SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire

 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AFRICA(RECYPLAST  SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3 كم 

11.5 طريق اسفي حرليل  - )015  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107991

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA RECYPLAST  SARL

ُمصِنّ ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للبناء) املياه،) لتصريف  أفابيب 

،الزررفة وما إلى ذلك...

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)3)كم)

  015( (- ( 11.5)طريق اسفي حرليل)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد ايت الشقر)):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 1.000 ( (: السيد هشام الصابون)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشقر)) ايت  احمد  السيد 

عنوافه(ا))املحاميد العزيزية عماآة د)

مراكش) ( 0000  7 آقم) الطابق) ) (3

املغرب.

السيد هشام الصابون))عنوافه(ا))

 7( آقم) قرماش  احمد  مجموعة 

مكرآ حي يوسف بن تاشفين))0000  

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشقر)) ايت  احمد  السيد 

عنوافه(ا))املحاميد العزيزية عماآة د)
مراكش) ( 0000  7 آقم) الطابق) ) (3

املغرب

السيد هشام الصابون))عنوافه(ا))

 7( آقم) قرماش  احمد  مجموعة 

مكرآ حي يوسف بن تاشفين))0000  

مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117008.

97 I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE IMPRIS SONYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زفقة القا�شي عياض ص.ب 

)11 كلميمة اقليم الرشيدية 
زفقة القا�شي عياض ص.ب )11 

كلميمة اقليم الرشيدية، 50))5، 

الراشيدبة املغرب

STE IMPRIS SONYA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RUE MY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ABDELLAH(NR 10 GOULMIMA

 ERRACHIDIA - 52250

GOULMIMA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (87

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPRIS SONYA SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
.ENTREPRISE DE GENIE CIVILE

 RUE MY(:(عنوان املقر االجتماعي
 ABDELLAH NR 10 GOULMIMA
 ERRACHIDIA - 5((50

.GOULMIMA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 ABDELLAOUI السيد)
حصة) (ABDERRAHMAN :  50

بقيمة)100)دآهم للحصة).
  BOUFOUS RACHIDA :(السيدة
50)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 ABDELLAOUI السيد)
عنوافه(ا)) (ABDERRAHMAN
 GOULMIMA 5((50

.GOULMIMA MAROC
 BOUFOUS RACHIDA السيدة)
 GOULMIMA 5((50 عنوافه(ا))

.GOULMIMA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 ABDELLAOUI السيد)
عنوافه(ا)) (ABDERRAHMAN
 GOULMIMA 5((50

GOULMIMA MAROC
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)10)فوف25)

0)0))تحت آقم)1057.

975I

CASA MANAGEMENT

لعطار إنفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA MANAGEMENT
 BD(RAHAL(MESKINI(N° ، 5 

20300، CASABLANCA(MAROC
لعطاآ إففست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
RESIDENCE PIMA OFFINE آقم 
105 الطابق الثالث أبت 16 زاوية 
مصطفى معاني و 11 يناير الداآ 
البيضاء - 0300) الداآ البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
 69((1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لعطاآ) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

إففست.
الت2ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتوزي  منتجات تقليديةاملغرلية.
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
آقم) (RESIDENCE PIMA OFFINE
زاوية) (16 أبت) الثالث  الطابق  (105
الداآ) يناير  (11 و) معاني  مصطفى 
البيضاء) الداآ  ((0300 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مهدي) صبحي  السيد 
حصة بقيمة)100.000)دآهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صبحي مهدي عنوافه(ا))60 
لوت باشكو الطابق)3)شقة)8 0300) 

الداآ البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد صبحي مهدي عنوافه(ا))60 
لوت باشكو الطابق)3)شقة)8 0300) 

الداآ البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 

آقم) تحت  ((0(0 غشت) (13

. 0(111(00 16 5

976I

موثق

شركة » سكاميطال »  
)SQAMETAL  (شركة ذات 

املسؤولية املحدودة  آأسمالها 

االجتماعي 100.000,00  دآهم 

مقرها االجتماعي: الداآ البيضاء 

زفقة  ) آقم 5 ميسيمي ال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

  SQAMETAL)  « شركة » سكاميطال

(شركة ذات املسؤولية املحدودة  

آأسمالها االجتماعي 100.000,00  

دآهم مقرها االجتماعي: الداآ 

البيضاء زفقة  ) آقم 5 ميسيمي 

الحي الحسني  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الداآ 

البيضاء زفقة  ) آقم 5 ميسيمي 

الحي الحسني - 0))0) الداآ 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) (1997 فوف25) ((6 في) املؤآخ 

املصادقة على):

إدآيس صقلي) (ة)) تفويت السيد)

حصة اجتماعية من) (50 ( الحسيني)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

 (6 بتاآيخ) ( علي صقلي الحسيني) (ة))

فوف25)1997.

إدآيس صقلي) (ة)) تفويت السيد)

00))حصة اجتماعية من) ( الحسيني)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

(ة)))سمي2))بن جلون))بتاآيخ)6))فوف25)

.1997

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 08 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن25)1997)تحت آقم)387) 1.

977I

FLASH ECONOMIE

رضوانتيكس
إعالن متعدد القراآات

آضوافتيكس

شركة ذات مسؤولية محدودة             

 دآهم 00.000.00) آأسمالها

مقرها االجتماعي:الحي الصناعي 

صندوق ال25يدي 1 1 طريق مراكش 

الجديدة

بمقت�شى محضر الجم  العام غي2)

العادي))املؤآخ بتاآيخ) 1)أبريل)016) 

تقرآ ما يلي):)

هبة مجافية لحصص اجتماعية))

7)من النظام) و) (6 تعديل الفصل)

األسا�شي للشركة

لدى) القافوني  اإليداع  تم 

املحكمةاإلبتدائية) الضبط  كتابة 

بتاآيخ) ((0 76 آقم) تحت  بالجديدة 

11/05/(016

978I

موثق

شركة  سكاميطال  
  SQAMETAL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة  
آأسمالها االجتماعي 100.000,00  

دآهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي2 تسمية الشركة

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

  SQAMETAL)  « شركة » سكاميطال

(شركة ذات املسؤولية املحدودة  
آأسمالها االجتماعي 100.000,00  

دآهم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الداآ 

البيضاء زفقة  ) آقم 5 ميسيمي 

الحي الحسني - 0))0) الداآ 

البيضاء املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

89 59

)بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) (1997 فوف25) ((6 املؤآخ في)

(« »شركة) من) الشركة  تسمية 

سكاميطال)»))(SQAMETAL))(شركة)
آأسمالها) ( ذات املسؤولية املحدودة)

دآهم«) ( (100.000,00 االجتماعي)

ذات) شركة  ( املغرب) »ايزوطيك  إلى)

املسؤولية املحدودة«).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن25)1997)تحت آقم)387) 1.

979I

موثق

ايزوطيك املغرب  ش م  م  
املسؤولية املحدودة  آأسمالها 

االجتماعي 100.000,00  دآهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
آف  آأسمال الشركة

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

ايزوطيك املغرب  ش م  م  

املسؤولية املحدودة  آأسمالها 

االجتماعي 100.000,00  دآهم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الداآ 

البيضاء زفقة  ) آقم 5 ميسيمي 

الحي الحسني - 0))0) الداآ 

البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) (1997 فوف25) ((6 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»0.000 1)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (( 0.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 08 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن25)1997)تحت آقم)387) 1.

980I

شركة فيدوسو

 WORLD TRIPLE NEGOCE

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة فيدوسو

)10 شاآع املوحدين الحسيمة ، 

000)3، الحسيمة املغرب

 WORLD TRIPLE NEGOCE

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

املوحدين الطابق االول آقم )10 - 

000)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3163

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 WORLD TRIPLE NEGOCE

.SARLAU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و االشغال املختلفة
مقاول تنظيف واجهات املتاجر و)

الشقق)
مفاوض.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  10( الطابق االول آقم) املوحدين 

000)3)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد مصطفى بنعمر)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 1000 (: السيد مصطفى بنعمر) (

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى بنعمر عنوافه(ا))
ترجيست)) (38 زفقة واد املخازن آقم)

000)3)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصطفى بنعمر عنوافه(ا))
ترجيست)) (38 زفقة واد املخازن آقم)

000)3)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتاآيخ)10)فوف25)

0)0))تحت آقم)  5.
981I

موثق

 ISOTEC)  « ايزوطيك«
MAROC  (شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

موثق
)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 
املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 
يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

  ISOTEC MAROC)  « ايزوطيك«

(شركة ذات املسؤولية املحدودة  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الداآ 

البيضاء زفقة  ) آقم 5 ميسيمي 

الحي الحسني - 0))0) الداآ 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)01)أكتولر)1999)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 5 آقم) زفقة) )) »الداآ البيضاء) من)

ميسيمي الحي الحسني)-)0))0))الداآ)

»الداآالبيضاء) إلى) املغرب«) البيضاء)

)تجزئة املولد) (5 زفقة ابن كتي2 الرقم)

زفقة) )  الداآ البيضاء) ( ( اقامة زاكي)

آقم)5)ميسيمي الحي الحسني)0))0) 

الداآ البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 06 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

دجن25)1999)تحت آقم)161339.

98(I

زولي2 بوتغماس

 STE HIBA YASSMINE

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زولي2 بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

 STE HIBA YASSMINE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 NR 05 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BLOC 4 HAY(RACHAD(TAZA -

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

5503

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIBA YASSMINE TRAVAUX

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.- NEGOCE - LOTISSEUR

 NR 05 (: عنوان املقر االجتماعي)

 BLOC   HAY RACHAD TAZA -

35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد جواد بكاآ):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

دواآ) السيد جواد بكاآ عنوافه(ا))

تموليت آاس لقصر تادآت جرسيف)

35100)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

دواآ) السيد جواد بكاآ عنوافه(ا))

تموليت آاس لقصر تادآت جرسيف)

35100)جرسيف املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (09 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)09 .

983I

موثق

 ISOTEC)  « ايزوطيك«

 MAROC
 (شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمالها االجتماعي10.000.000,00  

دآهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

  ISOTEC MAROC)  « ايزوطيك«

(شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمالها االجتماعي10.000.000,00  

دآهم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي غافدي 

مول   ب/9 حي املعاآيف املمتد 

شاآع غافدي عماآة 9 الطابق )  - 

0))0) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((016 يناير) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):

السيذ ابرهام)) (ة)) تفويت السيد)

حصة) (5.000 فديدة) مخلوف 

 100.000 أصل) من  اجتماعية 

)السيد)(ة))علي صقلي) حصة لفائدة)

الحسيني))بتاآيخ)13)يناير)016).

السيذ ابرهام) (ة)) تفويت السيد)

حصة) (5.000 فديدة) مخلوف 

اجتماعية من أصل)100.000)حصة)

صقلي) حميد  (ة)) السيد) ( لفائدة)

الحسيني))بتاآيخ)13)يناير)016).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماآس)016))تحت آقم)3)005976.

98 I
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موثق

 ISOTEC)  « شركة »ايزوطيك
MAROC

  (شركة ذات املسؤولية املحدودة  
آأسمالها االجتماعي10.000.000,00  

دآهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

موثق
)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 
املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 
يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب
 ISOTEC)  « شركة »ايزوطيك

MAROC  (شركة ذات 
املسؤولية املحدودة  آأسمالها 

االجتماعي10.000.000,00  دآهم 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي غافدي 
مول   ب/9 حي املعاآيف املمتد 
شاآع غافدي عماآة 9 الطابق ) - 

0))0) الداآ البيضاء املغرب.
توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((018 شتن25) ((3 في) املؤآخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
السياآات الجديدة) استي2اد ولي  

واملستعملة.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 (6 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)018))تحت آقم)683051.

985I

ائتمافية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 TASSHILAT NZALATE   شركة
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمافية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شاآع محمد الزآقطوني دآب11 آقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 TASSHILAT NZALATE   شركة

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي افزاله 

بني عماآ املركز زآهون، مكناس. - 

)5035 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

50803

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة))) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TASSHILAT NZALATE SERVICES

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أو البناء.

-))ممون حفالت.

-3)املتاجرة..

افزاله) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- مكناس.) زآهون،) املركز  عماآ  بني 

)5035)مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الرحيوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الرحيوي عنوافه(ا))

زآهون،) املركز  عماآ  بني  افزاله 

مكناس.))5035)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد الرحيوي عنوافه(ا))

زآهون،) املركز  عماآ  بني  افزاله 

مكناس.))5035)مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) ((9 بتاآيخ) ( التجاآية بمكناس)

0)0))تحت آقم)988).

986I

موثق

 ISOTEC)  « ايزوطيك«

MAROC
  (شركة ذات املسؤولية املحدودة 

آأسمالها االجتماعي10.000.000,00  

دآهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

  ISOTEC MAROC)  « ايزوطيك«

(شركة ذات املسؤولية املحدودة 
آأسمالها االجتماعي10.000.000,00  

دآهم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الداآالبيضاء 16 طريق 9)10 - 

سيدي معروف - )019) الداآ 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((019 أكتولر) (31 في) املؤآخ 

املصادقة على):

صقلي) علي  (ة)) السيد) تفويت 

0.000))حصة اجتماعية) ( الحسيني)

لفائدة)) حصة  (100.000 أصل) من 

الحسيني)) صقلي  حميد  (ة)) السيد)

بتاآيخ)31)أكتولر)019).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)019))تحت آقم)1775)7.

987I

موثق

 ISOTEC)  « ايزوطيك«

  MAROC

(شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

  ISOTEC MAROC)  « ايزوطيك«

(شركة ذات املسؤولية املحدودة   

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الداآالبيضاء 16 طريق 9)10 - 

سيدي معروف - )019) الداآ 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)31)أكتولر)019))تم تعيين)

مسي2 جديد للشركة السيد(ة))السيد)

حميد)) ( ( السيذ) ( الحسيني) صقلي 

كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)019))تحت آقم)1775)7.

988I
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موثق

 ISOTEC)  « ايزوطيك«
 MAROC

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

موثق
)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 
املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 
يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب
  ISOTEC MAROC)  « ايزوطيك«
شركة ذات املسؤولية املحدودة   

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الداآالبيضاء 16 طريق 9)10 - 
سيدي معروف - )019) الداآ 

البيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)31)أكتولر)019))تم تعيين)
مسي2 جديد للشركة السيد(ة))السيد)
صقلي الحسيني))حميد كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)019))تحت آقم)1775)7.

989I

NCG EXPERTISE

 MAROC NATURE SEJOURS
ET AVENTURES
إعالن متعدد القراآات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MAROC NATURE SEJOURS
ET AVENTURES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رالد بن 

الوليد اقامة الباكوآي آقم 8)1 

جليز - 0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(8(09

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة مسي2 تاني لشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  آقم) 1:) بند 

مايلي:)اضافة السيد ادآيس بوهوش)

كمسي2 تاني لشركة)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

19)أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)08 116.

990I

NCG EXPERTISE

 ATLAS SPORT EQUIPMENT

4 ADVENTURE
إعالن متعدد القراآات

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ATLAS SPORT EQUIPMENT

ADVENTURE 4  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شاآغ 

رالد بن الوليد اقامة الباكوآي آقم 

9 جليز - 0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.70731

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)08)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة مسي2 تاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 آقم) بند 
مايلي:)اضافة السيد ادآيس بوهوش)

كمسي2 تاني لشركة)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
)))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم) 11651.

991I

FIDECOM SARL

  GRAFINBERG
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

FIDECOM SARL
6  شاآع باستوآ حي الليمون الرلاط 

، 10060، الرلاط املغرب
  GRAFINBERG

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شاآع 

شهيد ضياء الرحمان و الطريق 
الدائري الحضري، املركز التجاآي 

آياض سكواآ، املحل آقم 1.11، حي 
السوي�شي،  - 10090 الرلاط املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.138199
الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
آف ) تم  ((0(0 ماي) ((6 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال 
 50.000« أي من) دآهم«) (700.000«
عن) دآهم«) (750.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوفيو) ((3 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)105037.

99(I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

RIMA PELAGIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc

RIMA PELAGIQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 37) 

شاآع مكة العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

33593

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIMA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. PELAGIQUE

تجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسماك بالجملة.

عنوان املقر االجتماعي):)آقم)37) 

العيون) (70000 (- شاآع مكة العيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16324

 1.000 ( (: الرزمة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الرزمة  محمد  السيد 

شاآع محمد الزآقطوني فيال الرزمة)
العيون) (70000 آشيد) موالي  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الرزمة  محمد  السيد 

شاآع محمد الزآقطوني فيال الرزمة)
العيون) (70000 آشيد) موالي  حي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاآيخ)7))أكتولر)

0)0))تحت آقم)0)/518).

993I

FIDECOM SARL

MARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

FIDECOM SARL

6  شاآع باستوآ حي الليمون الرلاط 

، 10060، الرلاط املغرب

MARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحصن 

18، زاوية شاآع امليليا و زفقة مزياتة، 

ستي سافت2، حي الرياض - 10100 

الرلاط املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.119373

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 ماآس) (1( في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.000.000«

 1.(00.000« إلى) دآهم«) ((00.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقداآ و)

املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)108057.

99 I

FIDECOM SARL

MARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDECOM SARL
6  شاآع باستوآ حي الليمون الرلاط 

، 10060، الرلاط املغرب
MARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحصن 
18، زاوية شاآع امليليا و زفقة مزياتة، 
ستي سافت2، حي الرياض - 10100 

الرلاط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.119373

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
املؤآخ في))1)ماآس)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
و) امليليا  شاآع  زاوية  (،18 »الحصن)
زفقة مزياتة،)ستي سافت2،)حي الرياض)
(،(8« إلى) الرلاط املغرب«) (10100  -
 10100 (- الرياض) حي  امليليا،) شاآع 

الرلاط))املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)108057.

995I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

EMMA SECRETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شاآع الحسن الثاني قلعة امكوفة 
تنغي2 ، 00)5 ، قلعة امكوفة املغرب

EMMA SECRETS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مي2فة قلعة 

امكوفة تنغي2 - 00)5  قلعة امكوفة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

865

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EMMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SECRETS

استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس والعطوآ

بي  املنتوجات ع25 األفت2فيت.

مي2فة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قلعة) ( 5(00 (- تنغي2) امكوفة  قلعة 

امكوفة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: العزيز) عبد  ابيه  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 100 ( (: ايمان) العسلي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابيه عبد العزيز عنوافه(ا))

  5(00 تنغي2) امكوفة  قلعة  مي2فة 

قلعة امكوفة املغرب.

السيدة العسلي ايمان عنوافه(ا))
الوفاق بنسركاو) ( 69 آقم) (07 بلوك)

أكادير)80100)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ابيه عبد العزيز عنوافه(ا))

  5(00 تنغي2) امكوفة  قلعة  مي2فة 

قلعة امكوفة املغرب

السيدة العسلي ايمان عنوافه(ا))
الوفاق بنسركاو) ( 69 آقم) (07 بلوك)

أكادير)80100)أكادير املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغي2)

0)0))تحت آقم))58.

996I

 SOCIETE ASSAINISSEMENT & RECYCLAGE

PLANETE

 SOCIETE ASSAINISSEMENT

& RECYCLAGE PLANETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE(ASSAINISSEMENT &

RECYCLAGE PLANETE

)1 شاآع علي عبد الرزاق الطابق 

الراب  ، 0100)، الداآ البيضاء 

املغرب

 SOCIETE(ASSAINISSEMENT &

RECYCLAGE PLANETE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توين سافت2 

شاآع الزآقطوني واملسي2ة الطابق 

الخامس والسادس - 0100) الداآ 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 1(509

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في) 0)شتن25)0)0))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

الزآقطوني) شاآع  سافت2  »توين  من)

واملسي2ة الطابق الخامس والسادس)

إلى) املغرب«) الداآ البيضاء) ((0100  -

الطابق) الثاني  الحسن  شاآع  (1 5«

الداآ) ((01 0  -  (8 آقم) الخامس 

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)5  9 7.

997I
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NEXIA FIDUCIA

AB MASK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca(maroc

AB MASK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  املنطقة 

الصناعية موالي آشيد شاآع محمد 

الرا�شي تجزئة 103   - 0660)  الداآ 

البيضاء  املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 6 7 9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة)))عمر لحلو))167 

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

محمد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بنسعيد بتاآيخ))1)غشت)0)0).

تفويت السيد)(ة)))عمر لحلو))166 

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

)السيد)(ة)))كنزة لحلو))) حصة لفائدة)

بتاآيخ))1)غشت)0)0).

تفويت السيد)(ة)))عمر)))لحلو))  

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد)(ة)))فايزة مكواآ))))

بتاآيخ))1)غشت)0)0).

 3 ( عمر لحلو) ( (ة)) تفويت السيد)

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

ياسين)) ( ( (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لحلو)))بتاآيخ))1)غشت)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750373.

998I

مستامنة شامة

TRANSPORT WEST MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شاآع املسي2ة آقم ) 1 الطابق االول 

الناظوآ شاآع املسي2ة آقم ) 1 

الطابق االول الناظوآ، 000)6، 

الناظوآ املغرب

TRANSPORT WEST MED شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع طه 

حسين آقم 190 الناظوآ - 000)6 

الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0793

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT WEST MED

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمتعة و الطرود الوطني و))الدولي

استي2اد البضائ 

توزي  البضائ .

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع طه)

 6(000 (- الناظوآ) (190 حسين آقم)

الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بلعربي) الدين  السيد عز 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: السكاتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

)السيد عز الدين بلعربي):)50000 

بقيمة)100)دآهم.

 50000 (: ( السيد محمد السكاتي)

بقيمة)100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عز الدين بلعربي عنوافه(ا))

 73 آقم) تاويمة  العسكري  الحي 

الناظوآ)000)6)الناظوآ املغرب.

السيد محمد السكتاني))عنوافه(ا))
الناظوآ) (31 آقم) زفقة) ) تاويمة 

000)6)الناظوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عز الدين بلعربي عنوافه(ا))

 73 آقم) تاويمة  العسكري  الحي 

الناظوآ)000)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 1  ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3376.

1000I

AM COMPTA SARL

LOUAY CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM COMPTA SARL

 RUE AMR IBN AL ASS ,18

 4°ETAGE(N°14 ، 90000،

TANGER MAROC

LOUAY CAFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العوامة ) قطعة آقم 9 65 ط. 

أآ�شي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108793

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUAY CAFE
اسغالل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى ومطعم.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ط.) (65 9 آقم) قطعة  (( العوامة)

أآ�شي)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد العرود محمد):))100)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) محمد  العرود  السيد 
حي العوامة الشرقية))90000)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) محمد  العرود  السيد 
90000)طنجة) حي العوامة الشرقية)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاآيخ) ( التجاآية بطنجة)

0)0))تحت آقم))71 3).

100(I

NEXIA FIDUCIA

AB MASK
إعالن متعدد القراآات

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

AB MASK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية موالي آشيد زفقة محمد 
الرا�شي تجزئة 103 - 0660) الداآ 

البيضاء  املغرب.
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»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

. 6 7 9

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)13)غشت)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1.:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد لحلو عمر من مهامه)

كمسي2 للشركة

على) ينص  الذي  (:.( آقم) قراآ 

مايلي:)تعيين السيد بن سعيد محمد)

ولحلو ياسين مسي2ين للشركة ملدة)3 

سنوات.

على) ينص  الذي  (:.3 آقم) قراآ 

15)و7))من) مايلي:)تعديل املادة) 1،)

القافون األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1.:)الذي ينص على مايلي:)

لحلو) السيد  استقالة  على  املوافقة 

عمر

بند آقم)).:)الذي ينص على مايلي:)
القافون) من  (15 و) املادة) 1) تعديل 

األسا�شي للشركة.

على) ينص  الذي  (:.3 آقم) بند 
7))من القافون) ( تعديل املادة) مايلي:)

بتعيين) املتعلقة  ( للشركة) األسا�شي 

مراقب الحسابات

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 19 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750379.

1003I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

NIDELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

NIDELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جنان الخي2 آقم 69)1 - 3150  ابن 

جرير  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(393

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NIDELEC

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرلاء)والسباكة وأعمال البناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جنان الخي2 آقم)69)1 - 3150 )ابن)

جرير))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( )نشاد) السيد مصطفى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى))نشاد))عنوافه(ا))

  8( آقم) السنان  دآب  مواسين 

0000 )مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى))نشاد))عنوافه(ا))

  8( آقم) السنان  دآب  مواسين 

0000 )مراكش))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 13 بتاآيخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)163.
1005I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

CETRAN PLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC

CETRAN PLAS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عماآة 
ال25دعي ب- الشقة آقم 1  شاآع 

ابولكر الصديق عين مزواآ  0000  
مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
11 991

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 يوليوز) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CETRAN PLAS
تجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستي2اد والتصدير
تصني  ولي  آالت تصني  األعالف)

الحيوافية
جمي ) تصني   آالت  ولي   تصني  

أفواع البالستيك.
عماآة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شاآع) ( (1 آقم) الشقة  ب-) ال25دعي 
  0000 ( ابولكر الصديق عين مزواآ)

مراكش))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: بوعدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: بوعدي) وسيمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 (00 ( (: ( بوعدي) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وسيمة بوعدي عنوافه(ا))

69)مكل أحمد قرمش حي يوسف بن)

تاشفين))0000 )مراكش))املغرب).

)عنوافه(ا)) السيدة سلمى بوعدي)

69)مكل أحمد قرمش حي يوسف بن)

تاشفين))0000 )مراكش))املغرب).

عنوافه(ا)) بوعدي  محمد  السيد 

69)مكل أحمد قرمش حي يوسف بن)

تاشفين))0000 )مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة وسيمة بوعدي عنوافه(ا))

69)مكل أحمد قرمش حي يوسف بن)

تاشفين))0000 )مراكش))املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

6))غشت) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)-.

1006I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

BTP ILYAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

 3 زفقة زمزم إقامة زمزم مكتب آقم 

8، 000 1، القنيطرة املغرب

BTP ILYAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3)  زفقة 

افوال اقامة فلوآي 11 مكتب آقم   

ميموزا - 000 1 القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56589

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 يوفيو) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BTP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ILYAS
-مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد متنوعة

-التجاآة.
3)))زفقة) عنوان املقر االجتماعي):)

افوال اقامة فلوآي)11)مكتب آقم)  

ميموزا)-)000 1)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: سمي2) برحوا  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سمي2  برحوا  السيد 

حي هند مجموعة وادي الدهب آقم)

 1  03 الغرب) االآبعاء) سوق  (591

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) سمي2  برحوا  السيد 

حي هند مجموعة وادي الدهب آقم)

 1  03 الغرب) االآبعاء) سوق  (591

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
آقم)-.

1007I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

ROUA ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

 3 زفقة زمزم إقامة زمزم مكتب آقم 

8، 000 1، القنيطرة املغرب

ROUA ALUMINIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3)  زفقة 

افوال اقامة فلوآي 11 مكتب آقم   

ميموزا - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

56669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROUA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALUMINIUM

-فجاآة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

PVC(األملنيوم و

3)))زفقة) عنوان املقر االجتماعي):)

افوال اقامة فلوآي)11)مكتب آقم)  

ميموزا)-)000 1)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوسف) اجغل  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) يوسف  اجغل  السيد 

عامر) لحسن  اوالد  الركابي  دواآ 

السفلية)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) يوسف  اجغل  السيد 

عامر) لحسن  اوالد  الركابي  دواآ 

السفلية)000 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
آقم)-.

1008I

CHARKAOUI(Legal(&(Economical(TRAINING

 CHARKAOUI Legal & 

Economical TRAINING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHARKAOUI(Legal &

Economical(TRAINING

61 إقامة بالي1 , آقم 5 , زفقة أحمد 

الشر�شي  ، حي آاسين ، 0100)، 

الداآالبيضاء املغرب

 CHARKAOUI(Legal & 

Economical(TRAINING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 إقامة 

بالي1 , آقم 5 , زفقة أحمد الشر�شي  

، حي آاسين - 0100) الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

00(36337(000018

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 دجن25) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CHARKAOUI( Legal( &   :

.Economical(TRAINING

التكوين،) (: غرض الشركة بإيجاز)

االستشاآات.

عنوان املقر االجتماعي):)61)إقامة)

زفقة أحمد الشر�شي)) (, (5 آقم) (, بالي1)

الداآ البيضاء) ((0100 (- ،)حي آاسين)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (100 ( (: السيد الغاز بشي2)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 61 عنوافه(ا)) بشي2  الغاز  السيد 

أحمد) زفقة  (, (5 آقم) (, بالي1) إقامة 

الداآ) ((0100 ،)حي آاسين) ( الشر�شي)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 61 عنوافه(ا)) بشي2  الغاز  السيد 

أحمد) زفقة  (, (5 آقم) (, بالي1) إقامة 

البيضاء) الداآ  ((0100 ( الشر�شي)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)-.

1009I
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Maître(Adil(EL(BITAR

باي روم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

Maître(Adil(EL(BITAR

 Angle(rue(Ali(Abderrazak(et

 rue(Ahmed(Charci, résidence

 Champs(d›anfa(imm«D«,

 3éme(étage, bureau(n° 5,

 arrondissement(d›anfa,

 casablanca، 20190، Casablanca

املغرب

باي آوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة  18، 

آقم  )، مجموعة ج، االلفة  - الحي 

الحسني. - )0)0) الداآ البيضاء 

املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.115651

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

آف ) تم  ((006 ماي) (0( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال 

»00.000))دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (300.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 15 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

ماي)006))تحت آقم)76691).

1010I

NOBLACTION

EQUIPEMENT ELJOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOBLACTION

فهج يعقوب املنصوآ إقامة األمي2ة 

3 الطابق األول آقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب

EQUIPEMENT ELJOUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول آقم 37 سيدي غافم مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.65 (9

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) في) )) املؤآخ 

املصادقة على):

الرزاق)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((0 األجودي)

(ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

شتن25) بتاآيخ) )) العبا�شي  محمد 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)7)71.

1011I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

كوب ويب بلجيوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

كوب ويب بلجيوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15شاآع 

حسن الثاني الطابق التاني مكتب 

آقم ) - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

57017

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كوب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ويب بلجيوم.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء)

استي2اد و تصدير الخدمات.

15شاآع) (: عنوان املقر االجتماعي)

مكتب) التاني  الطابق  الثاني  حسن 

آقم)) - 000 1)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: الساللي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عثمان طويل):))333)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد هواآي يمني)):)) 33)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الساللي عنوافه(ا))

 76B003 لوموفيي) موآيس  شاآع 

1000 10000)بروكسيل بلجيكا.

عنوافه(ا)) طويل  عثمان  السيد 

 1000  1130 دوفي2دان) زفقة  (7( 

بروكسيل بلجيكا.

السيد هواآي يمني))عنوافه(ا))19 

شاآع بيي2 برسوليت)00  9  35500 

فيت2ي سوآ سين))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) طويل  عثمان  السيد 

 1000  1130 دوفي2دان) زفقة  (7( 

بروكسيل بلجيكا

السيد هواآي يمني))عنوافه(ا))19 

 1000   9  00 شاآع بيي2 برسوليت)

فيت2ي سوآ سين فرنسا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

آقم)-.

1013I

MCG

وام إموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

وام إموليليي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عالل الفا�شي، العماآة )1، الشقة 

5، سين - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107861

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

وام) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إموليليي.

تأجيي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الششقق املفروشة و منازل اإليواء.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عالل الفا�شي،)العماآة))1،)الشقة)5،)

سين)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: السيدة واكريم جوهان فاطيمة)

50))حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

((: هين2ي) دومينيك  أماطا  السيد 

50))حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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فاطيمة) جوهان  واكريم  السيدة 

عنوافه(ا)))0))شاآع ليدآ كان،)كرافد)

 31 آقم) الشقة  ب،) العماآة  باآك،)

00 06)كان فرنسا.

هين2ي) دومينيك  أماطا  السيد 

عنوافه(ا))عماآة فايال،)شاآع ماآسيل)

أبيدجان) (00((5 ماآكوآي) بيت2ي 

كوت ديفواآ.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

فاطيمة) جوهان  واكريم  السيدة 

عنوافه(ا)))0))شاآع ليدآ كان،)كرافد)

 31 آقم) الشقة  ب،) العماآة  باآك،)

00 06)كان فرنسا

هين2ي) دومينيك  أماطا  السيد 

عنوافه(ا))عماآة فايال،)شاآع ماآسيل)

أبيدجان) (00((5 ماآكوآي) بيت2ي 

كوت ديفواآ

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116900.

101 I

cabinet(diouri(aduit(&(conseil

LEISURE STONE S.A.R.L. AU
قفل التصفية

cabinet(diouri(aduit & conseil

 boulevard 14 ZERKTOUNi(APP

 10 5éme(ETAGE ;CASABLANCA

 casablanca، 0، casablanca

maroc

 LEISURE(STONE(S.A.R.L. AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE 1(  : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 SABRI(BOUJEMAA 1ER(ETG

 APT(N°6 C/O(ANEXIS(CONSEIL,

 CASABLANCA  - 20000

.CASABLANCA MAROC

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.38 5 3

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 يوليوز) (30 في) املؤآخ 

 LEISURE STONE S.A.R.L. حل)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ آأسمالها)

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

 RUE SABRI  1( ( اإلجتماعي)

 BOUJEMAA 1ER ETG APT

 N°6 C/O ANEXIS CONSEIL,

 CASABLANCA  - (0000

فتيجة ل (CASABLANCA MAROC

.Arrêt(d’activité

و عين:

  FATIM-ZAHRA السيد(ة))

عنوافه(ا)) 1  و  (DIOURI AYAD

 Bd( Zerktouni,( APPARTEMENT

 N°10 5EME ETAGE IMMEUBLE

 » CHAOUIA «, (0000

كمصفي) (CASABLANCA Maroc

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي) 1  ((0(0 يوليوز) (30 بتاآيخ)

 Bd( Zerktouni,( APPARTEMENT

 N°10 5EME ETAGE IMMEUBLE

 » CHAOUIA «, - (0000

.CASABLANCA(maroc

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)738)75.

1015I

XPR IT CONSULTANT

اكسبريت كونسيلتون
إعالن متعدد القراآات

XPR IT CONSULTANT

 RUE MED EL BEQAL IMM

 HILIET 2éme(ETAGE(N° 15A

 GUELIZ(marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

اكس25يت كونسيلتون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زفقة 
محمد البقال عماآة هيليت شقة 
آقم 15A - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.800 5
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 1)أكتولر)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اغناج) الوافي  عبد  السيد  تفويت 
750)حصة الى السيد حفيظ اغناج)
لتصبح بدلك مجموع حصص السيد)

حفيظ اغناج)1000)حصة.
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القافوني للشركة من)
الى) محدودة  مسؤولية  دات  شركة 
شركة دات مسؤولية محدودة دات)

شريك وحيد.
قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اغناج) الوافي  عبد  السيد  استقالة 
وتعيين) للشركة  كمسي2  منصبه  من 
اغناج كمسي2 جديد) السيد حفيظ 
كامل) م   محددة  غي2  ملدة  للشركة 

الصالحيات للتسيي2.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الشركة:) شكل  (1- آقم) بند 
دات) شركة  مايلي:) على  ينص  الذي 
مسؤولية محدودة دات شريك وحيد.
بند آقم)-6)املساهمة:)الذي ينص)
الوحيد) الشريك  قدم  مايلي:) على 
مبلغ)) اغناج  حفيظ  السيد  للشركة 

000.00 100دآهم.
الشركة:) آاسمال  (7- آقم) بند 
الذي ينص على مايلي:)حدد آاسمال)
000.00 100دآهم) ( الشركة في مبلغ)
 1000 (مائة الف دآهم))مقسمة الى)
للحصة) دآهم  (100 فئة) من  حصة 
للشريك) كلها  ممنوحة  الواحدة 
الوحيد)(حفيظ اغناج)1000)حصة).
بند آقم)- 1)التسيي2:)الذي ينص)
تم تعيين السيد حفيظ) على مايلي:)
اغناج مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة)

م  كامل الصالحيات للتسيي2

باسم) التوقي   (16- آقم) بند 

مايلي:) على  ينص  الذي  الشركة:)

املتعلقة) باالعمال  ستلتزم  الشركة 

بها من رالل التوقي  الوحيد للمسي2)

السيد حفيظ اغناج في العالقات م )

اي مؤسسة و الي عملية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

8))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)7171.

1016I

KHM CONSULTING

TEINTURE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

KHM CONSULTING

1 زفقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاط  

شاآع محمد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الداآ البيضاء املغرب

TEINTURE TEXTILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 37 شاآع 

على يعتى حي  السماآة حي  املحمدي  

- 0570) الداآ البيضاء املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3939(1

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) (1( في) املؤآخ 

»الصباغة) تغيي2 نشاط الشركة من)

بالجملة)) الخام  املواد  (بي  

املنتجات) جمي   وتصدير  واستي2اد 

(، النسيجية) واإلكسسواآات 

وجمي  املنتجات) (، الجاهزة لالآتداء)

غياآ) »قط   إلى) الصلة«) ذات 

أو) واإلكسسواآات  للتجاآة  راصة 

(، النسيجية) للصناعات  األدوات 

املنتجات) جمي   وتصدير  استي2اد 

واإلكسسواآات النسيجية)،)الجاهزة)

ذات) املنتجات  وجمي   ( لالآتداء)

الصلة«.
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)536)75.

1017I

AMGHAR MOHAMED

STE  JAWDAJIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE  JAWDAJIR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

بوررفان سيدي يوسف بن احمد 

صفرو - 31000 صفرو املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3001

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((7 في) املؤآخ 

املصادقة على):

جان) حميد  (ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))سكينة قادآ)

بتاآيخ)7))أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم)0)0)/6)).

1018I

AMGHAR MOHAMED

STE  JAWDAJIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE  JAWDAJIR   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

بوررفان سيدي يوسف بن احمد 

صفرو - 31000 صفرو املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3001

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)7))أكتولر)0)0))تم تعيين)

مسي2 جديد للشركة السيد(ة))قادير)

سكينة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم)0)0)/6)).

1019I

FAS TECHNOLOGY

FAS TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FAS TECHNOLOGY

197، شاآع املقاومة, الطابق 6 ، 

0000)، الداآالبيضاء املغرب

FAS TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197، 

شاآع املقاومة, الطابق 6 - 0000) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76775

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECHNOLOGY

:)•)استي2اد) غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير جمي  املنتجات أو املواد أو)

البضائ  أو املواد من أي فوع.

أو) املنتجات  جمي   ولي   شراء) (•

املواد أو البضائ  أو املواد من أي فوع.

•)تمثيل جمي  العالمات التجاآية)

الوطنية أو األجنبية وكذلك التجاآة)

الوطنية والدولية والشحن والتوزي )

لجمي  املنتجات أو املواد أو األجزاء)أو)

البضائ  أو املعدات.

املباشر) وغي2  املباشر  الخضوع  (•

من) إما  والخاصة  العامة  لألسواق 

أو من رالل) الخاص  التزامها  رالل 

الشركات) م   املشت2ك  التضامن 

األررى.

والبناء) الطرق  أعمال  جمي   (•

املهن:) لجمي   والتطوير  والتخطيط 

األسقف) (، الطالء) (، املائي) العزل 

(، الخشبية) النجاآة  (، املستعاآة)

(، السباكة) (، فجاآة األملنيوم واملعدن)

الكهرلاء)،)الطالء)والتزجيج.

والطالء) الحفر  أعمال  جمي   (•

أعمال) جمي   وكذلك  املائي  والعزل 

السباكة والكهرلاء)والنجاآة والدهان)

والتزجيج والررام والجص والت2كيبات)

الصحية والتدفئة وأعمال الحديد.

واإلنشاءات) الفنية  الدآاسة  (•

واملقاوالت لجمي  األعمال العامة أو)

الخاصة ألي مبنى أو هندسة مدفية)

جمي ) وجدولة  وإداآة  وتنسيق  (،

األعمال اإلنشائية.

جمي  العمليات) (، وبشكل أعم) (•

التجاآية أو الصناعية أو املنقولة أو)

بشكل) املتعلقة  املالية  أو  العقاآية 

مباشر أو غي2 مباشر باألشياء)املذكوآة)

أعاله أو التي قد تسهل تنفيذ الشركة)

وتطويرها..

(،197 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (0000  -  6 الطابق) املقاومة,) شاآع 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد كاآيب فاتح):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) فاتح  كاآيب  السيد 

افطاليا,)تركيا)07000)افطاليا تركيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) فاتح  كاآيب  السيد 

افطاليا,)تركيا)07000)افطاليا تركيا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

.CRI(أكتولر)0)0))تحت آقم

10(0I

CSN MAROC

L›ATELIER L 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 L›ATELIER L  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر آقم 

)6 مكرآ مركز املروجين الشباب 

5)5 الحي الصناعي سيدي غافم - 

0110  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108017

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. L’ATELIER L

منتج ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صحي.

صالون تجميل.

الرفاهية.

حمام.

تصفيف الشعر.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم))6)مكرآ مركز املروجين الشباب)

(- غافم) سيدي  الصناعي  الحي  (5(5

0110 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

امين) فيصل  العالكي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

امين) فيصل  العالكي  السيد 

البستان شاآع) فندق  (68 عنوافه(ا))

مراكش) ( 0160 ( جليز) الزآقطوني 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

امين) فيصل  العالكي  السيد 

البستان شاآع) فندق  (68 عنوافه(ا))

مراكش) ( 0160 ( جليز) الزآقطوني 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117070.

10(1I

FLASH ECONOMIE

NATURAL BEAUTY TIME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NATURAL BEAUTY TIME شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زفقة 

أحمد املجاطي إقامة ليزالب الطابق 

1 آقم 8 املعاآيف  - 0000) الداآ 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78703

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATURAL BEAUTY TIME

-العناية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجمال)

-صالون تصفيف الشعر-مساج و)

تجميل-حمام.

زفقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

أحمد املجاطي إقامة ليزالب الطابق)

الداآ) ((0000 (- ( املعاآيف) (8 آقم) (1

البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اية معتز)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( معتز) اية  السيدة 

بلوك)5)آقم)110)ق ج))0000))الداآ)

البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) ( معتز) اية  السيدة 

بلوك)5)آقم)110)ق ج))0000))الداآ)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)859)75.

10((I

fidjuris(sarl

CERTIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA (30

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

CERTIMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  59 ،شاآع 

الزآقطوني إقامة الزهوآ الطابق 

الثامن آقم  ) - 00)0) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78617

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERTIMMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاآي.
 59 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزهوآ) إقامة  الزآقطوني  ،شاآع 
الطابق الثامن آقم) ) - 00)0))الداآ)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوعدي بوشعيب):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوعدي بوشعيب عنوافه(ا))
 3،5 شاآع عبد الهادي بوطالب كم)

أففا)0 03))الداآ البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوعدي بوشعيب عنوافه(ا))
 3،5 شاآع عبد الهادي بوطالب كم)

أففا)0 03))الداآ البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
بتاآيخ) ( البيضاء) بالداآ  التجاآية 
املركز) آقم  تحت  ((0(0 أكتولر) (19

الجهوي لالستتماآ بالداآ البيضاء.

10(3I

مكتب مو�شى

DROADAK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�شى
حي املحمدية بلوك ا آقم 10 ، 

000)6، الناظوآ املغرب
DROADAK SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ زآوآة 

بني بوغافر الناظوآ الناظوآ 000)6 

الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0833

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DROADAK SARL AU

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقي2.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الناظوآ) الناظوآ  بوغافر  بني  زآوآة 

000)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: صالح) العادك  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) صالح  العادك  السيد 

الناظوآ) بوغافر  بني  زآوآة  دواآ 

000)6)الناظوآ املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) صالح  العادك  السيد 

الناظوآ) بوغافر  بني  زآوآة  دواآ 

000)6)الناظوآ املغرب)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)53 3.

10( I

STE AFFAIR OF THE WATER

STE AFFAIR OF THE WATER
اففصال أوإدماج)

إدماج الشركات

STE AFFAIR OF THE WATER

شاآع أحفي2 آقم    شققة 10 

الطابق الثالث وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

STE AFFAIR OF THE WATER

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شاآع 

أحفي2 آقم    الشقة آقم 10 

الطابق الثالث وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.18  7

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ) ((0(0 شتن25) (08 في) املؤآخ 

إدماج الشركات:)
شركة تسميتها أو إسمها التجاآي)

الكائن) و  (STE HYDROGLOBAL

أفوال) شاآع  (1 ب) اإلجتماعي  مقرها 

الشقة)5  60000)وجدة املغرب
شركة تسميتها أو إسمها التجاآي)

و) (STE AFFAIR OF THE WATER

شاآع) ب  اإلجتماعي  مقرها  الكائن 

أحفي2 آقم)  )الشقة آقم)10)الطابق)

الثالث)60000)وجدة املغرب

تبسيط) (: دواعي إدماج الشركات)

هياكل الشركات.

أهدافه):)تحسين مردوديةالشركة)

بعض) من  التخلص  رالل  من 

املصاآيف الثابتة عن طريق توحيد)

املواآد املالية.
أصول) تحويل  (: شروطه)

إلى) املمتصة  الشركة  ومسؤوليات 

الشركة)))املستقبلة.

تعيين و تقديم األصول و الخصوم)

أو) الضامة  للشركات  فقلها  ( املزم )

الشركات الجديدة):)

االصول):  ,9)1.370.6))دآهم

الخصوم:08.000,00)))دآهم

االصول الصافية:1.117.768,00  

دآهم.

أو) الحصص  تسليم  تم  كما 
الزيادة في)) (: األسهم بالكيفية التالية)

الرأسمال.
الحصص أو األسهم) و تم إعطاء)
شتن25) (08 (: ( الحق في األآلاح بتاآيخ)

(0(0
املنجزة) العمليات  صالحية 
أو) املضمومة  الشركات  طرف  من 
املحاسباتي) املنظوآ  من  املنفصلة 
و) ((0(0 08)شتن25) ابتداءا من تاآيخ)
املعنية) الشركات  حسابات  حصرت 
شروط) إلعداد  املستعملة  باألمر 

العملية بالتواآيخ التالية:
 STE HYDROGLOBALE شركة)

بتاآيخ)01)يناير)0)0)
حقوق) تبادل  نسبة  ( حددت) و  (
اقت�شى) إن  و  (،30 في) الشركة 
التبادل) لفرق  املعدل  األمراملبلغ 

756.000,00)دآهم
 361.(00,00 مبلغ) رصص  كما 

دآهم))لعالوة إدماج الشركات.
ذوي) للشركاء) املخولة  الحقوق 
الخاصة و لحاملي سندات) الحقوق 
كل) االقتضاء) عند  و  األسهم،) غي2 

االمتيازات))الخاصة):)
)عباوي يحي)100%

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (09 ( .بتاآيخ) التجاآية بوجدة)

0)0))تحت آقم)65)).

10(5I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

BELATTAR FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
BELATTAR FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شاآع جدة 
آقم )3 املر�شى العيون - 70000 

العيون املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(86 7

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

فقل البضائ  الوطنية و الدولية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)0)0)/616).

10(6I

METROPOLE BUSINESS CENTER

HIVE -PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شاآع الزآقطوني الطابق3 ،  
آقم8  الداآ البيضاء ، 0360)، الداآ 

البيضاء املغرب

HIVE -PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شاآع 

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول آقم 8 حي املعاآيف - - الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 6(379

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 ماي) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HIVE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.-PRO
تشييد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جمي  املباني,
)تسويق جمي  أفواع مستحضرات)

التجميل للعناية بالبشرة..
13)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق)
الداآ) (- (- حي املعاآيف) (8 االول آقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بوجمعة فرموز)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوجمعة فرموز عنوافه(ا))
تيزفيت) ( (- تيزفيت) كوغرابو  تجزئة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوجمعة فرموز عنوافه(ا))
تيزفيت) ( (- تيزفيت) كوغرابو  تجزئة 

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوفيو)0)0))تحت آقم)-.

10(7I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 COUNSELING
EDUCATIONAL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شاآع الزآقطوني الطابق3 ،  
آقم8  الداآ البيضاء ، 0360)، الداآ 

البيضاء املغرب
 COUNSELING EDUCATIONAL

GROUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شاآع 

الزآقطوني طابق 3 آقم 8 - 0360) 

الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78801

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COUNSELING EDUCATIONAL

.GROUP

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متابعة) في  الراغبين  للطالب  إآشاد 

دآاستهم في الخاآج.

59)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
 (0360 -  8 3)آقم) الزآقطوني طابق)

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ساآة قستال):))75)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) ((5 ( (: املني2ي) زياد  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) قستال  ساآة  السيدة 

15)شاآع حسن العلوي طابق)3)عين)

ال25جة)-)الداآ البيضاء)املغرب.
السيد زياد املني2ي عنوافه(ا))زفقة)

 19 01)شقة) االمي2 عبد القادآ عماآة)

أكدال)-)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) قستال  ساآة  السيدة 

15)شاآع حسن العلوي طابق)3)عين)

ال25جة)-)الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)908)75.

10(8I

Maître(Adil(EL(BITAR

باي روم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

آف  آأسمال الشركة

Maître(Adil(EL(BITAR

 Angle(rue(Ali(Abderrazak(et

 rue(Ahmed(Charci, résidence

 Champs(d›anfa(imm«D«,

 3éme(étage, bureau(n° 5,

 arrondissement(d›anfa,

 casablanca، 20190، Casablanca

املغرب

باي آوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 113، 

تجزئة املسي2ة الحسنية، االلفة - 

الحي الحسني الداآ البيضاء )0)0) 

الداآ البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.115651

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((010 غشت) (30 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»600.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 1  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

شتن25)010))تحت آقم)  3613.

10(9I

NOBLACTION

 CUTE-ICLES BEAUTY

CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION

فهج يعقوب املنصوآ إقامة األمي2ة 

3 الطابق األول آقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب

 CUTE-ICLES BEAUTY CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

عبد الكريم الخطابي جليز عماآة 

هدى شقة آقم 06) الطابق الثاني 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107919

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

CUTE-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ICLES BEAUTY CENTER

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميلي لتصفيف الشعر.

عنوان املقر االجتماعي):)شاآع عبد)

هدى) عماآة  جليز  الخطابي  الكريم 

شقة آقم)06))الطابق الثاني مراكش)

- 0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة مريم العبا�شي)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مريم العبا�شي عنوافه(ا))

16)اقامة الجوآ زفقة باني حي يوسف)

مراكش) ( 0000 بن تاشفين مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مريم العبا�شي عنوافه(ا))

16)اقامة الجوآ زفقة باني حي يوسف)

مراكش) ( 0000 بن تاشفين مراكش)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116971.

1031I

امغاآ عبد الغافوآ

NOS BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغاآ عبد الغافوآ

شاآع الجيش امللكي اقامة النوآ آقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

NOS BATIMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر 

الصوآ الجماعة القروية ازال تطوان 

- 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(79 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BATIMENTS

غرض الشركة بإيجاز):)التخفيض)

العقاآي واالشغال املتنوعة.

ظهر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصوآ الجماعة القروية ازال تطوان)

- 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد اللطيف الركاني):))50 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

السيد مروان الركاني)):))10)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

حصة) (10 ( (: السيد افواآ الركاني)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

السيدة مجدة الركاني):))10)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

السيدة فجوى الركاني):))10)حصة)

بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

 10 ( (: الركاني) فطومة  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

)السيد عبد اللطيف الركاني):)50 

بقيمة)1.000)دآهم.

السيد مروان الركاني)):)10)بقيمة)

1.000)دآهم.

بقيمة) (10 (: الركاني) افواآ  السيد 

1.000)دآهم.

السيدة مجدة الركاني):)10)بقيمة)

1.000)دآهم.

السيدة فجوى الركاني):)10)بقيمة)

1.000)دآهم.

 10 (: الركاني) فطومة  السيدة 

بقيمة)1.000)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الركاني) اللطيف  عبد  السيد 

عنوافه(ا))حي الشباآ شاآع طاآق ابن)
زياد مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

عنوافه(ا)) ( السيد مروان الركاني)

مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

عنوافه(ا)) الركاني  افواآ  السيد 
مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

عنوافه(ا)) الركاني  السيدة مجدة 
مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

الركاني عنوافه(ا)) فجوى  السيدة 
حي الشباآ شاآع طاآق ابن زياد) (38

مرتيل)93150)مرتيل املغرب.
السيدة فطومة الركاني عنوافه(ا))
حي الشباآ شاآع طاآق ابن زياد مرتيل)

93150)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الركاني) اللطيف  عبد  السيد 
عنوافه(ا))حي الشباآ شاآع طاآق ابن)

زياد مرتيل)93150)مرتيل املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم)0 51.
103(I

NOBLACTION

 STE GULF MAGHREB
INVESTMENNT COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصوآ إقامة األمي2ة 
3 الطابق األول آقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب
 STE GULF MAGHREB

 INVESTMENNT COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فهج 

يعقوب املنصوآ عماآة االمي2ة 3 
الطابق الثاني مكتب آقم 19 مراكش 

- 0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.85507

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)15)شتن25)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»فهج يعقوب املنصوآ عماآة االمي2ة)3 
الطابق الثاني مكتب آقم)19)مراكش)
»فهج) إلى) مراكش املغرب«) ( 0000  -
 3 االمي2ة) عماآة  املنصوآ  يعقوب 

الطابق الراب  مكتب آقم)) )مراكش)
- 0000 )مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)98)7.
1033I

امغاآ عبد الغافوآ

TRANS ZERKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

امغاآ عبد الغافوآ
شاآع الجيش امللكي اقامة النوآ آقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
TRANS ZERKAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

محمد بنوفة زفقة )1 آقم 6) تطوان 
- 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(0317
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (19 في) املؤآخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
آأسمالها) مبلغ  ( (TRANS ZERKAN
مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000
زفقة) بنوفة  محمد  شاآع  اإلجتماعي 
93000)تطوان) (- 6))تطوان) )1)آقم)

املغرب فتيجة ل):)الخساآة.
شاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد بنوفة زفقة))1)آقم)6))تطوان)

- 93000)تطوان املغرب.)
و عين:

اشطون) ( عزالدين) السيد(ة))
الخندق) الوئام  شاآع  عنوافه(ا)) و 
 93000 الزآيوح اآض بنخالو تطوان)

تطوان املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)شاآع محمد بنوفة زفقة))1)آقم)6) 

تطوان
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باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم)1 51.

103 I

etude(Maitre(Abdeslam(EL(HADRI

TISMLAL IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 etude(Maitre(Abdeslam(EL
HADRI

9 شاآع ابي عالء املعري اقامة ابن 
الخطيب ب آقم  5 ، 90000، 

طنجة املغرب
TISMLAL IMMOBILIERE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 شاآع 
موالي يوسف - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
109 51

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TISMLAL IMMOBILIERE
و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االنعاش العقاآي
بي  شراء)أو كراء)العقاآات
بي  شراء)و تجزئة االآا�شي

بصفة عامة جمي  العمليات التي)
لها عالقة باالنعاش العقاآي.

)3)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)
طنجة) (90000 (- يوسف) موالي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد عي�شى ابن يعقوب)
حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

يعقوب) ابن  عي�شى  السيد 
ساآة) فيال  شيكا  تجزئة  عنوافه(ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
يعقوب) ابن  عي�شى  السيد 
ساآة) فيال  شيكا  تجزئة  عنوافه(ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6079.
1035I

ساجيس كونساي

E-MARKET SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تاب  للشركة

ساجيس كونساي
مكاتب املناآة شاآع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث آقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب
E-MARKET SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
) و 3، مكاتب أمين، شاآع محمود 

العقاد  - 30000  فاس املغرب.
إنشاء فرع تاب  للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.5 15

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 ف25اير) (19 في) املؤآخ 
تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)
  E-MARKET SOLUTIONS(التسمية
بالعنوان) الكائن  و  (SUCCURSALE
ماجستيك٬  مكاتب  عماآة  (،(0 آقم)
الطابق) و16،) (15 (،1 (،13 آقم)

(- ( ( الخامس) محمد  شاآع  ( الراب ،)
35000)تازة املغرب و املسي2 من طرف)

السيد(ة))زهي2 محمد).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)35 .

1036I

KB(Compta

 STE AMAN SERVICES ET
GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

KB(Compta
38 زفقة التاهيتي شاآع الحسن 
الثاني ، 10060، الرلاط املغرب
 STE AMAN SERVICES ET

GESTION شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  زفقة 
التاهيتي شاآع الحسن الثاني - 

10060 الرلاط املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.13 931

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 شتن25) (1( في) املؤآخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE AMAN الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (SERVICES ET GESTION
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
التاهيتي) زفقة  ( اإلجتماعي) مقرها 
شاآع الحسن الثاني)-)10060)الرلاط)
النشاط) غياب  (: ل) فتيجة  املغرب 

الشركة.
 38 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- زفقة التاهيتي شاآع الحسن الثاني)

10060)الرلاط املغرب.)
و عين:

و) اماني  ( ( محمد) السيد(ة))
عنوافه(ا)))17)شاآع محمد الخامس)
طابق الثالث))6100))برشيد املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ( التجاآية بالرلاط)

0)0))تحت آقم)579 .

1037I

NCG EXPERTISE

 RAYHANA
AMEUBLEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RAYHANA AMEUBLEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محاميد 

1 متجر بالطابق السفلي آقم 560 

املناآة مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107569

 18 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYHANA AMEUBLEMENTS

((: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات والديكوآ واملفروشات.
-)أثاث املنزل

أشياء) وجمي   أقمشة  تاجر  (-

الديكوآ..
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محاميد) (: عنوان املقر االجتماعي)

 560 آقم) السفلي  بالطابق  متجر  (1

مراكش) ( 0000 (- مراكش) املناآة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

((: الشن25ي) موالي هشام  ( السيد)

500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

السيد موالي عمر الشن25ي):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشن25ي) هشام  موالي  ( السيد)
آقم) (1 ( سعادة) املحاميد  عنوافه(ا))

7) )مراكش)0000 )مراكش املغرب.
الشن25ي) عمر  موالي  السيد 
آقم) (1 ( سعادة) املحاميد  عنوافه(ا))

7) )مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشن25ي) هشام  موالي  ( السيد)
آقم) (1 ( سعادة) املحاميد  عنوافه(ا))

7) )مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

1))أكتولر) بتاآيخ) ( التجاآية بمراكش)

0)0))تحت آقم)1)1166.

1039I

مستامنة شامة

TRANSLAA MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شاآع املسي2ة آقم ) 1 الطابق االول 

الناظوآ شاآع املسي2ة آقم ) 1 

الطابق االول الناظوآ، 000)6، 

الناظوآ املغرب

TRANSLAA MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) 1 
شاآع املسي2ة الطابق األول الناظوآ 

000)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
(0881

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSLAA MED
غرض الشركة بإيجاز):)فقل السل ))

و االمتعة الوطني و الدولي
استي2اد املواد الغذائية

استي2اد قط  الغياآ املستعملة.
 1 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظوآ) شاآع املسي2ة الطابق األول 

000)6)الناظوآ املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 750 ( (: محمد) لعرو�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 (50 ( (: لعرو�شي) طاآق  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
 75000 (: السيد محمد لعرو�شي) (

بقيمة)100)دآهم.
 (5000 (: لعرو�شي) طاآق  السيد 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد لعرو�شي عنوافه(ا))
الدآيوش) تمسمان  املركز  كروفة 

 05)6)الناظوآ املغرب.
عنوافه(ا)) لعرو�شي  طاآق  السيد 
طنجة) ( 7 آقم) (1 القواسم) مجم  

90060)الناظوآ املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد لعرو�شي عنوافه(ا))
الدآيوش) تمسمان  املركز  كروفة 

 05)6)الناظوآ املغرب

عنوافه(ا)) لعرو�شي  طاآق  السيد 
طنجة) ( 7 آقم) (1 القواسم) مجم  

90060)الناظوآ املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 15 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)3383.

10 0I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE ASTORO IMMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة ) عماآة 17 شاآع محمد 

الزآقطوني الطابق األول، م.ج فاس 
FES MAROC ،30000 ،

 SOCIETE ASTORO IMMO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي والد 

الطيب السفلى فاس - 3)300 فاس  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
6 593

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ASTORO IMMO SARL

.AU
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي)-)بي  االآا�شي).
والد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
3)300)فاس)) الطيب السفلى فاس)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

اللطيف) عبد  احميداني  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اللطيف) عبد  احميداني  السيد 

عنوافه(ا))شاآع االسكندآية))))زفقة)

30060)فاس) ))فاس) بولوفيا الزهوآ)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

اللطيف) عبد  احميداني  السيد 

عنوافه(ا))شاآع االسكندآية))))زفقة)

30060)فاس) ))فاس) بولوفيا الزهوآ)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)969).

10 1I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE EVO-COLLEGE PRIVE
إعالن متعدد القراآات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 STE EVO-COLLEGE PRIVE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 5) زفقة 

رالد ابن الوليد قدماء املحاآلين  - 

50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.503(1

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)7))أكتولر)0)0)
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تم اتخاذ القراآات التالية:)

الذي) حصص:) تفويت  آقم  قراآ 

حصص) تفويت  مايلي:) على  ينص 

و) ط  ب  آقم  سعاد  اعباد  السيدة 

 UB1836))التي هي)(00 )))حصة الى)

السيدة السرغيني فوال آقم ب ط و

 D 89(07

الذي) مسي2:) استقالة  آقم  قراآ 

السيد) استقالة  مايلي:) على  ينص 

موالي أحمد االسماعيلي من تسيي2)

الشركة

القافوني) شكل  تغيي2  آقم  قراآ 

مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

من) للشركة  القافوني  شكل  تغيي2 

الى)) ( شركة ذات املسؤولية املحدودة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد)

قراآ آقم تحيين النظام االسا�شي:)

الذي ينص على مايلي:)تحيين النظام)

االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة السرغيني فوال)(800))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة

بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:))

ذات) شركة  للشركة  القافوني  شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)))

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 358.

10 (I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

ATLANTIS METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شاآع الحسن الثاني قلعة امكوفة 

تنغي2 ، 00)5 ، قلعة امكوفة املغرب

ATLANTIS METAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

 Ville (*) 2بعمران قلعة امكوفة تنغي

00)5  تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

899

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIS METAL

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعادن وتصفيتها)

تصدير واست2اد.

ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Ville((*) بعمران قلعة امكوفة تنغي2)

00)5 )تنغي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الغازي) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: الغازي) امحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا الغازي عنوافه(ا))
 03 آقم) (01 عماآة) شنكيط  زفقة 

الرشيدية)016)5)الرشيدية املغرب.

عنوافه(ا)) الغازي  امحمد  السيد 

تنغي2) امكوفة  قلعة  بعمران  ايت 

00)5 )قلعة امكوفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد هللا الغازي عنوافه(ا))
 03 آقم) (01 عماآة) شنكيط  زفقة 

الرشيدية)016)5)الرشيدية املغرب

عنوافه(ا)) الغازي  امحمد  السيد 

تنغي2) امكوفة  قلعة  بعمران  ايت 

00)5 )قلعة امكوفة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ( االبتدائية بتنغي2)

0)0))تحت آقم)600.

10 3I

FLASH ECONOMIE

INFINITY CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

INFINITY CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 

الحرية الطابق 3 الشقة  5 - 0000) 

الداآ البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 76359

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INFINITY CORP

-التجاآة) (: غرض الشركة بإيجاز)
تجاآيون) وسطاء) (، اإللكت2وفية)

مختلفون

-)التخزين)،اللوجيستيك):التوزي )

اللوجستي/توصيل
زفقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

الحرية الطابق)3)الشقة))5 - 0000) 

الداآ البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 ( (: بوآي) السيد زكرياء)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد محمود مالل)
بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) بوآي  زكرياء) السيد 
طابق) اسية  اقامة  اآمينيا  زفقة  (10
 (0000 حي املستشفيات) (7 شقة) (3

الداآ البيضاء))املغرب.
السيد محمود مالل عنوافه(ا))73 
 1 الخطابي طابق) الكريم  زفقة عبد 
شقة)))بن اجدية اففا)0000)))الداآ)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) بوآي  زكرياء) السيد 
طابق) اسية  اقامة  اآمينيا  زفقة  (10
 (0000 حي املستشفيات) (7 شقة) (3

الداآ البيضاء))املغرب
السيد محمود مالل عنوافه(ا))73 
 1 الخطابي طابق) الكريم  زفقة عبد 
شقة)))بن اجدية اففا)0000))الداآ)

البيضاء))املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)750679.

10  I

NOBLACTION

LES TRESORES DE L›ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOBLACTION
فهج يعقوب املنصوآ إقامة األمي2ة 
3 الطابق األول آقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب
 LES TRESORES DE L›ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي سيدي غافم آقم 80 الجزء 
السفلي   مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
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تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.5(835

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) (08 في) املؤآخ 

املصادقة على):

الرزاق)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (330 األجودي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (330 أصل)

أيت عبد الرحمان) ( عبد الواحد) (ة))

بتاآيخ)08)شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (0( بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)31)7.

10 5I

global(audit(partners

LOAN ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

LOAN ADVISORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
الحسن الثاني مداآ سان إيكسيبي2ي 

آقم 1 شقة 19 - 0000) الداآ 

البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79017

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ADVISORY

((: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشاآية الضريبية و القظائية.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن الثاني مداآ سان إيكسيبي2ي)

الداآ) ((0000  -  19 شقة) (1 آقم)

البيظاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد لؤي الفياللي)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (50 ( (: أنس) فالح  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الفياللي  لؤي  السيد 

جولف) كاليفوآفيا  الخظراء) املدينة 

 (718( بوسكوآة) ((8 فيال) آيزوآت 

الداآ البيظاء)املغرب.

السيد فالح أنس عنوافه(ا))إقامة)

 L (03(0 19)عماآة) أوالد زيان شقة)

الداآ البيظاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الفياللي  لؤي  السيد 

جولف) كاليفوآفيا  الخظراء) املدينة 

 (718( بوسكوآة) ((8 فيال) آيزوآت 

الداآ البيظاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)9 )753.

10 6I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

VOICE MAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM
 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
VOICE MAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي    شاآع 

محمد السالوي فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
58(31

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((019 ف25اير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VOICE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAN
مركز) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.
عنوان املقر االجتماعي):)  )شاآع)
محمد السالوي فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 70.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 RAPHAEL السيد)
D’ANTUONO :  700)حصة بقيمة)

100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 RAPHAEL السيد)
بلجيكا) عنوافه(ا)) (D’ANTUONO

1650)بلجيكا بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 RAPHAEL السيد)
بلجيكا) عنوافه(ا)) (D’ANTUONO

1650)بلجيكا بلجيكا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
ف25اير) (1( بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

019))تحت آقم)019)/599.

10 7I

CHAOUER CONSEIL

M2E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

M(E شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
البنفسج آقم 18 الجبل - 90000 

طنجة اململكة املغرية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
109 05

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.M(E(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
مقهى.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 90000 (- الجبل) (18 آقم) البنفسج 

طنجة اململكة املغرية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد البكوآي العلمي محمادي)
دآهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البكوآي العلمي محمادي)

آقم) البنفسج  طريق  عنوافه(ا))

اململكة) طنجة  (90000 الجبل) (18

املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد البكوآي العلمي محمادي)

 18 آقم) البنفسج  طريق  عنوافه(ا))

الجبل)90000)طنجة اململكة املغرلية

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)35301).

10 8I

trainning(office(and(accounting(advice

 MASTER PROJECT

LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

 MASTER PROJECT LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Rue ,1 9 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Hassan(Seghir(Résidence(Perle

 de(Jassim 4eme(Etage(N°12 -

.2000 CASABLANCA(MAROC

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(77933

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (10 في) املؤآخ 

املصادقة على):

ايت) نعيمة  (ة)) السيد) تفويت 

000.))حصة اجتماعية من) الزهراء)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

 09 بتاآيخ) الزهراء) ايت  هند  (ة))

أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))8))75.

10 9I

LEGALIS CONSEIL

FARESS FREE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue(Hoceima, Résidence , 1

 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

  FARESS FREE SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك و 

10 آقم   مكرآ الحي الحسني لي2ك - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 639

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FARESS FREE SOLUTIONS

غرض الشركة بإيجاز):)•)الكهرلاء)

العامة:)املبيعات والت2كيب والصيافة)

•)تكييف الهواء
•)التداول

•)االستي2اد والتصدير.

بلوك و) (: عنوان املقر االجتماعي)
10)آقم) )مكرآ الحي الحسني لي2ك)-)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فاآس) فيصل  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) فاآس  فيصل  السيد 
بلوك و)10)آقم) )مكرآ الحي الحسني)

لي2ك)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) فاآس  فيصل  السيد 
بلوك و)10)آقم) )مكرآ الحي الحسني)

لي2ك)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3001.
1050I

CABINET BAHMAD

CACTUS ROUGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عماآة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عماآة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
CACTUS ROUGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مقاطعة 
النخيل، املكان املسمى النخيل، 
الطابق السفلي إقامة ج-آقم) ج 
»النخيل570-« - 0000  مراكش  

املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.989 3

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 شتن25) في) 1) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  
 10.000« أي من) دآهم«) (500.000«
عن) دآهم«) (510.000« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)8 1169.

1051I

مكتب الرياني للمحاسبة

الكمبانا رسيدنسيال
إعالن متعدد القراآات

مكتب الرياني للمحاسبة
شاآع محمد داود آقم30)  تطوان ، 

0 930، تطوان املغرب
الكمبافا آسيدنسيال »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 01 مجم  

حدائق مرجان إقامة السياحة 
الطابق الثالث  - 93000 تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 
.73 3

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)
املؤآخ في)19)أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)
الخصص:) تفويت  (1 آقم) قراآ 
الكل) فوت  مايلي:) على  ينص  الذي 
فدوى) الناصر،) سمي2ة  السيدة  من 
والسيد) بنعزوز  فادية  بنعزوز،)
حصصهم) ؛) بنعزوز) عبدالكريم 
الإلجمالية إلى السيد محمد كرفاس.

قراآ آقم)))تحويل املقر االجتماعي:)
تحويل املقر) الذي ينص على مايلي:)
االجتماعي للشركة من:)شاآع الجيش)
 79 آقم) املوحدين  قيساآية  امللكي 
مجم ) ( (01 التالي) املقر  إلى  تطوان 
السياحة) إقامة  مرجان  حدائق 

الطابق الثالث)
قراآ آقم)3)تغيي2 الشكل القافوني:)
تغيي2 الشكل) الذي ينص على مايلي:)
ذات) :شركة  من) للشركة  القافوني 
إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم))1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القافوني للشركة:)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
بند آقم)) :)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر االجتماعي إلى املقر التالي))
إقامة) مرجان  حدائق  مجم   ( (01

السياحة الطابق الثالث)
بند آقم))6:)الذي ينص على مايلي:)
محمد) السيد  يمتلك  (: الحصص)
حصص) من  حصة  (100 كرفاس)

الشركة
بند آقم))7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) يمتلك  (: االجتماعي) آأسمال 
من) دآهم  (10.000 كرفاس) محمد 

آأسمال الشركة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم)9 57.
105(I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE CONMED.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE CONMED.MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد عماآة 

109 شقة 3  الطابق الثالث - 
0000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 78737
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))0)أكتولر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  »شاآع 
الطابق) ( 3 شقة) (109 عماآة) جواد 
املغرب«) مراكش  ( 0000 (- الثالث)

إلى)»حي طريق الخي2 زفقة))1)آقم)50 

البيضاء)) الداآ  ((0610 (- ال25فو�شي)

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)7006).

1053I

CARREFOUR DES MANAGERS

FARKACH TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK , 5

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

FARKACH TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 GROUPE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 17-ATTAKADDOUM GH(

 (EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA 20610 الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 78861

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FARKACH TECH

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ولي  وتمثيل وتداول وتوزي  وتسويق)

جمي  األجهزة وأجهزة الكمبيوتر)؛

أجهزة) وتأجي2  وتركيب  بي   (-

الحاسوب.

استي2اد وتسويق جمي  معدات) (-

الحاسوب.

في) أو  باسمها  واملشاآكة  التمثيل 

االتحاد في جمي  املناقصات العامة)

أو الخاصة

مالية) معاملة  أي  (، أعم) وبشكل 

مفيدة) أو  ضروآية  عقاآية  أو  مالية 

املؤس�شي) غرضها  لتحقيق  ببساطة 

ومن املرجح أن تعزز فموها وتطوآها..

 GROUPE(:(عنوان املقر االجتماعي

 ATTAKADDOUM GH(-17

 (EME ETAGE SIDI BERNOUSSI

الداآ) (CASABLANCA (0610

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة فرقاش)):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة فرقاش عنوافه(ا))

املحمدية) ((5 آقم) (01 الخي2ية شاآع)

8830))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فاطمة فرقاش))عنوافه(ا))

املحمدية) ((5 آقم) (01 الخي2ية شاآع)

8830))املحمدية املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753085.

105 I

MCDF

 F2CO MORMALL FOOD - 

 CARE CORPORATION

MORMALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفض آأسمال الشركة

MCDF

 rue(daoud(eddahiri ، ,1(3

20330، Casablanca(Maroc

 F(CO MORMALL FOOD - 

 CARE CORPORATION

MORMALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Groupe وعنوان مقرها اإلجتماعي

 K – Rue 158 – n° 27 - Oulfa

Casablanca - 20220 – الداآ 

البيضاء املغرب.

رفض آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(7155

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 شتن25) في) 1) املؤآخ 

بمبلغ) الشركة  آأسمال  رفض 

من) أي  دآهم«) (8.005. 9(« قدآه)

 10.000« إلى) دآهم«) (7.300.000«

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  دآهم«)

األسهم.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753035.

1055I

MCDF

LOGI CREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمراآ نشاط الشركة

MCDF

 rue(daoud(eddahiri ، ,1(3

20330، Casablanca(Maroc

LOGI CREAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
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 Groupe :وعنوان مقرها االجتماعي

 K – Rue 158 – n° 31 - Oulfa

Casablanca - 20220 – الداآ 

البيضاء املغرب.

»استمراآ نشاط الشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(7338

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ ما) ((0(0 شتن25) ((9 املؤآخ في)

يلي:

)قراآ بعدم حل الشركة آغم) ( ( (.1

الخسائر املسجلة.

الشركة) آأسمال  تخفيض  ( ( ( (.(

بمبلغ يساوي)1)دآهم

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))6)753.

1056I

MCDF

STARGEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمراآ نشاط الشركة

MCDF

 rue(daoud(eddahiri ، ,1(3

20330، Casablanca(Maroc

STARGEL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  

 CASABLANCA(Douar

 Boujaadia- Bouskoura-KM 17

 Province(de(Nouaceur- local

 n° 7  - 27182 CASABLANCA

.MAROC

»استمراآ نشاط الشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(3339

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ ما) ((0(0 شتن25) ((9 املؤآخ في)

يلي:

)قراآ بعدم حل الشركة آغم) ( ( (.1

الخسائر املسجلة.

الشركة) آأسمال  تخفيض  ( ( ( (.(

بمبلغ يساوي)1)دآهم

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)63)753.

1057I

مكتب مو�شى

 ALBATROS WESTMEDIC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مو�شى

حي املحمدية بلوك ا آقم 10 ، 

000)6، الناظوآ املغرب

  ALBATROS WESTMEDIC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

االفدلس آقم 153 العروي الناظوآ  

- 000)6 الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(0835

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALBATROS WESTMEDIC SARL

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات واملستلزمات الطبية.

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االفدلس آقم)153)العروي الناظوآ))-)

000)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد افاس لحياني):))0 3)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 330 ( (: الصفاآ) صاآة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد عمر االدآي�شي):))330)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) لحياني  افاس  السيد 

العروي)) الثاني  الحسن  شاآع  (1(6

000)6)الناظوآ املغرب).

عنوافه(ا)) الصفاآ  صاآة  السيدة 

العروي)) الثاني  الحسن  شاآع  (1(6

000)6)الناظوآ املغرب).

عنوافه(ا)) االدآي�شي  عمر  السيد 
الناظوآ) السعادة  تجزئة  املطاآ  حي 

000)6)الناظوآ املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) لحياني  افاس  السيد 

العروي)) الثاني  الحسن  شاآع  (1(6

000)6)الناظوآ املغرب)

عنوافه(ا)) الصفاآ  صاآة  السيدة 

العروي)) الثاني  الحسن  شاآع  (1(6

000)6)الناظوآ املغرب

عنوافه(ا)) االدآي�شي  عمر  السيد 
الناظوآ) السعادة  تجزئة  املطاآ  حي 

000)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 5 3.

1059I

gest(consultants

BRUCIATO
إعالن متعدد القراآات

gest(consultants

15 زفقة القا�شي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 0100)، الداآ 

البيضاء املغرب

BRUCIATO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:   1 زفقة 

محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد 

اسميحة طابق 6 شقة 35 - - الداآ 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)0))أكتولر)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 آقم) قراآ 

مايلي:)الزيادة في الرأسمال االجتماعي))

إلى)) دآهم  ((10.000,00) ( من) برفعه 

ملبلغ) فقدا  دآهم  ( ((300.000,00(

90000.00))دآهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) القافون  صياغة  إعادة 

للشركة

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 05 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)957)75.

1061I

HESIODE(MAROC((succursale( 

HESIODE COURTAGE
شركة التوصية باألسهم 

إنشاء)فرع تاب  للشركة

HESIODE(MAROC (succursale(

Av(Abdelkrim(El(Khattabi(Rés.

 Jawad(Imm 109 Appt(N°43,

 3ème(Etage – Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

HESIODE COURTAGE شركة 

التوصية باألسهم 

 N 128 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 rue(La(Boétie 75008 Paris -

.75008 PARIS(FRANCE

إنشاء فرع تاب  للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1079 7

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((0(0 أكتولر) (06 في) املؤآخ 

تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)

و) (HESIODE MAROC التسمية)

الكريم) عبد  شاآع  بالعنوان  الكائن 

 109 عماآة) جواد  إقامة  الخطابي 

الثالث) الطابق  (، ( 3 آقم) شقة 
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مراكش املغرب و) ( 0000 (- مراكش)

 Baudet السيد(ة)) من طرف  املسي2 

. Philippe(Marie(Jean(Paul

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116985.

1063I

gest(consultants

NOBLESSE DU MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

gest(consultants

15 زفقة القا�شي إلياس املعاآيف 

الداآ البيضاء، 0100)، الداآ 

البيضاء املغرب

NOBLESSE DU MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

شاآع الزآقطوني و املسي2ة الخضراء 

طابق 1 مركز توين - 0100) الداآ 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(6813

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 07)شتن25) املؤآخ في)

شركة) (NOBLESSE DU MAROC

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ آأسمالها)10.000)دآهم)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شاآع)

الزآقطوني و املسي2ة الخضراء)طابق)

1)مركز توين)-)0100))الداآ البيضاء)

املغرب فتيجة الزمة اقتصادية.

و عين:

و) فاآيمان  ( بناني) السيد(ة))

الكندي) يوسف  ابو  زفقة  عنوافه(ا))

البيضاء) الداآ  ((0130 ( املهدي) فيال 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زاوية) وفي  ((0(0 شتن25) (07 بتاآيخ)

شاآع الزآقطوني و املسي2ة الخضراء)

الداآ) ((0100 (- مركز توين) (1 طابق)

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 68)75.

1065I

OREA

MARKETING MACHINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

MARKETING MACHINE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شاآع 

االبطال, آقم  اكدال الرلاط - 

10010 الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 7 09

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARKETING MACHINE

غرض الشركة بإيجاز):)استشاآات)

است2اتيجية التسويق.

15)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- الرلاط) اكدال  آقم ) االبطال,)

10010)الرلاط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 5( السيد علي لحبابي عنوافه(ا))
ليفالوا) (9(300 آوكي2) لويس  شاآع 
بي2يه) ليفالوا  (9(300 فرنسا) بي2يه 

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
 5( السيد علي لحبابي عنوافه(ا))
ليفالوا) (9(300 آوكي2) لويس  شاآع 
بي2يه) ليفالوا  (9(300 فرنسا) بي2يه 

فرنسا
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (10 بتاآيخ) ( بالرلاط) التجاآية 

0)0))تحت آقم)108385.
1067I

mohammed(boumzebra

STE RLI TRAVAUX
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
STE RLI TRAVAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طوآ التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االطلس زفقة 17 آقم 9   - 00)3) 
سوق سبت املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3(83
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)07)أكتولر)0)0))تقرآ حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
   STE RLI TRAVAUX(الشريك الوحيد
دآهم) (100.000,00 آأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االطلس)
سوق) ((3(00  -    9 آقم) (17 زفقة)

اسباب) (: ل) فتيجة  املغرب  سبت 

اقتصادية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (3(00  -   9 آقم) (17 االطلس زفقة)

سوق سبت املغرب.)

و عين:

و) حداوي  ( مصطفى) السيد(ة))

00)3))سوق) عنوافه(ا))سوق سبت)

سبت املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

آقم) تحت  ((0(0 فوف25) (05 بتاآيخ)

.3(1/(0(0

1069I

IZY SMARTLOG

 KONI INTERNATIONAL

 CONSULTING & EXPORT

IMPORT CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KONI INTERNATIONAL

 CONSULTING & EXPORT

IMPORT CO

5 1 شاآع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، (8 الراب  شقة

Maroc

 KONI INTERNATIONAL

 CONSULTING & EXPORT

IMPORT CO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 7  

مفتاح الخي2 شاآع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد



16343 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109511

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 KONI INTERNATIONAL

 CONSULTING & EXPORT

.IMPORT CO

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استي2اد) متنّوعة  وأعمال  البناء)

وتصدير املستلزمات ومواد البناء.

  7 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

مفتاح الخي2 شاآع ولي العهد طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

الكعني) آا�شي  باسل  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكعني) آا�شي  باسل  السيد 

عنوافه(ا))الواليات املتحدة االمريكية)

11550)امريكا امريكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكعني) آا�شي  باسل  السيد 

عنوافه(ا))الواليات املتحدة االمريكية)

11550)امريكا امريكا

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)36 35).

1071I

SOFACO

شركة مالك اكسيسوار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFACO

 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 1(

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

شركة مالك اكسيسواآ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة عين 

البيضاء آقم 9) حي الزهوآ ) طريق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

مالك اكسيسواآ.

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهواتف و مستلزماته.

عنوان املقر االجتماعي):)زفقة عين)

))طريق) 9))حي الزهوآ) البيضاء)آقم)

صفرو فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: غيثة) املصو  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) غيثة  املصو  السيدة 

اقامة الزهوآ الزهوآ) (3 شاآع بي2وت)

))فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) غيثة  املصو  السيدة 

اقامة الزهوآ الزهوآ) (3 شاآع بي2وت)

))فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3015.

107(I

FISCALEX MAROC

PWSL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

PWSL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  )1 

دآب سيدي احمد السو�شي الحي 

الصناعي سيدي بن سليمان - 

0000  مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.61387

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)01)أكتولر)0)0))تم تعيين)

مسي2 جديد للشركة السيد(ة))ليني2تز)

ستاني كمسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11705.

1073I

socomif(sarl

SOMANAILS SARL AU

إعالن متعدد القراآات

socomif(sarl

زفقة محمد الحصالي عماآة 35 شقة 

آقم ) ، 005 1، القنيطرة املغرب

SOMANAILS SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

األول املكتب آقم ) شاآع محمد 

الخامس، 09) بيس القنيطرة - - 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.5 351

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في) 0)فوف25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

القافوني) الشكل  تغيي2  آقم  قراآ 

مايلي:)) على  ينص  الذي  الشركة:)

إلى) محدوده  مسئوليه  ذات  شركه 

شركة ذات مسؤولية محدودة دات)

شريك واحد)

الذي) قراآ آقم تفويت الحصص:)

00 )حصة) تفويت) ينص على مايلي:)

من معروفي ياسين الى زآوال ماآية)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم بند آقم)):)الذي ينص على)

القافوني:شركه) الشكل  تغيي2  مايلي:)

شركة) إلى  محدوده  مسئوليه  ذات 

ذات مسؤولية محدودة دات شريك)

واحد)

الذي ينص) (:6 بند آقم بند آقم)

من) حصة  ( 00 تفويت) مايلي:) على 

معروفي ياسين الى زآوال ماآية)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)10)فوف25)

0)0))تحت آقم)80001.

107 I
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socomif(sarl

LOYAL TRAV ALU

إعالن متعدد القراآات

socomif(sarl

زفقة محمد الحصالي عماآة 35 شقة 

آقم ) ، 005 1، القنيطرة املغرب

LOYAL TRAV ALU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  آقم 57 

زفقة سيدي بناشر الحسوني باب 

املصدق سال - - سال املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.(9369

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)9))شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

القافوني) الشكل  تغيي2  آقم  قراآ 

مايلي:)) على  ينص  الذي  الشركة:)

إلى) محدوده  مسئوليه  ذات  شركه 

شركة ذات مسؤولية محدودة دات)

شريك واحد)

الذي) قراآ آقم تفويت الحصص:)

500)حصة) تفويت) ينص على مايلي:)

هشام) إلى  الكمنجي  ولد  عمر  ( من)

مروان) من  حصة  (300 ( ( أوالهن)

أوالهن إلى هشام أوالهن))00))حصة)

إلى هشام) ( من جميلة ولد الكمنجي)

أوالهن))

(: الشركة) مسي2  ( تغيي2) آقم  قراآ 

الذي ينص على مايلي:))استقالة مسي2)

الشركة عائشة ولد الكمنجي وتعيين)

مسي2 جديد هشام أوالهن)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص) (:1 بند آقم بند آقم)

مسئوليه) ذات  شركه  ( مايلي:) على 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدوده 

محدودة دات شريك واحد)

الذي ينص) (:6 بند آقم بند آقم)

من)) حصة  (500 تفويت) مايلي:) على 

عمر ولد الكمنجي إلى هشام أوالهن)))

إلى) أوالهن  مروان  من  حصة  (300

هشام أوالهن))00))حصة من جميلة)

ولد الكمنجي))إلى هشام أوالهن))

الذي ينص) (:13 بند آقم بند آقم)

الشركة) استقالة مسي2  ( مايلي:) على 

مسي2) وتعيين  الكمنجي  ولد  عائشة 

جديد هشام أوالهن)

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)35307.

1075I

CABINET COMPTABLE SAKHI

UNIONFLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

UNIONFLEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية أوالد صالح عماآة النوآ 

 .S.I)/5 مكازة 1 - )718) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79((7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIONFLEX

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكوفات) وتصدير  واستي2اد 

والوصالت) والهوائية،) الهيدآوليكية 

والضغط) املنخفض  الضغط  ذات 

الهيدآوليكية) والخراطيم  العالي 

والصناعية).

تشغيل وآشة لتجمي  الخراطيم)

اللينة و شديدة الضغط.).

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

النوآ) عماآة  صالح  أوالد  الصناعية 

الداآ) ((718(  -  1 مكازة) ((S.I. /5

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سعيد) زآاوين  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) سعيد  زآاوين  السيد 

 ( الرقم) ((7 الزفقة) سكومة  تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((0 80 الشق) عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) سعيد  زآاوين  السيد 

 ( الرقم) ((7 الزفقة) سكومة  تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((0 80 الشق) عين 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753390.

1076I

fiduciaire(belfisc

MANDOUR ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(belfisc

136 شاآع عين الشيخ ، 5050)، 

ابي الجعد املغرب

MANDOUR ELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 دآب 

ميموفة لربي شعراني - 5050) ابي 

الجعد اململكة املغرلية.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.103

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) (13 في) املؤآخ 

املصادقة على):

هشام منضوآ) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (300

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

غشت) (13 بتاآيخ) محمد  اسعيدي 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاآيخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)113.

1077I

FISCALEX MAROC

ZWIN’ZWIN’BOUTIQUE-

HOTEL & SPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ZWIN’ZWIN’BOUTIQUE-

HOTEL & SPA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 08) الحي 

الصناعي سيدي غافم طريق اسفي 

مراكش مكتب آقم ت ك 13 08) 

الحي الصناعي سيدي غافم طريق 

اسفي مراكش مكتب آقم ت ك 13 

0000  مراكش املغرب.
آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.93535

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 
قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

 10.000« أي من) دآهم«) (680.000«

عن) دآهم«) (690.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117056.

1078I

STE  FIDU  WHITE

ZERKOUHI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

ZERKOUHI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 1))1 

تجزئة القدس  - 65800 تاوآيرت 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1067

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)09)أكتولر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»آقم)1))1)تجزئة القدس))-)65800 
 (8(5 »آقم) إلى) املغرب«) تاوآيرت 

تجزئة العمران سلوان قلعية سلوان)

- )70)6)الناضوآ))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

11)فوف25) االبتدائية بتاوآيرت))بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)0)0)/79).

1079I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

BIGECO PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 21 N 6 AV(KADISSI(ALIDO

FES ، 30000، FES(MAROC

BIGECO PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 9) شاآع 

الرياحين شقة آقم 1 الن2جس ا فاس  

- 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(7379

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)08)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

ذات) شركة  (BIGECO PHARMA

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (898.000

الرياحين شقة) شاآع  ((9 اإلجتماعي)

آقم)1)الن2جس ا فاس))-)30000)فاس)

املغرب فتيجة لركود اقتصادي حاد و)

عدم وجود زلناء.

و عين:

امزيان حسني) ( شكيب) السيد(ة))

عبد) بن  شاآع عمر  (18 عنوافه(ا)) و 

الجليل حي االداآسة)))فاس)30000 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاآيخ)08)أكتولر)0)0))وفي)9))شاآع)

الرياحين شقة آقم)1)الن2جس ا فاس))

- 30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0/ )30.

1080I

موثق لزآق علي

OVOTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق لزآق علي

387 شاآع محمد الخامس ، 

50)0)، الداآ البيصاء املغرب

OVOTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شاآع 

اففا . اقامة ازوآ. مكتب 11 ب. 

البيضاء - 50)0) الداآالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(7315

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) في) )) املؤآخ 

املصادقة على):
بنحدية فدوى) (ة)) تفويت السيد)

حصة اجتماعية من أصل) (1 .850

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( 5.000

برادة محمد بتاآيخ) ))شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753197.

1081I

موثق

ISOTEC MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

موثق

)  زاوية القرففل شاآع يعقوب 

املنصوآ )  زاوية القرففل شاآع 

يعقوب املنصوآ، 00)0)، الداآ 

البيضاء املغرب

ISOTEC MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الداآ 

البيضاء زفقة ابن كتي2 الرقم 5 

 N°3 RUE تجزئة املولد اقامة زاكي

 144 AIN(CHOCK(CASABLANCA

20220 CASABLANCA(maroc

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.89 59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((000 دجن25) ((9 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»60.000))دآهم«)أي من)»0.000 ) 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 18 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يناير)001))تحت آقم)183868.

108(I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

PARA PERM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (0

 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC

PARA PERM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االآ�شي تجزئة السالم آقم 57) 

مديوفة البيضاء - 90 9) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 75057

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PERM SARL
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غرض الشركة بإيجاز):)

شراء)ولي  منتجات باآافاآما�شي.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (57 آقم) السالم  تجزئة  االآ�شي 

الداآ) ((9 90 (- البيضاء) مديوفة 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد لحسن عدالن):))50)حصة)

بقيمة)5.000)دآهم للحصة).

السيد يوسف عدالن):))50)حصة)

بقيمة)5.000)دآهم للحصة).

)السيد لحسن عدالن):)50)بقيمة)

5.000)دآهم.

السيد يوسف عدالن):)50)بقيمة)

5.000)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) عدالن  يوسف  السيد 

مديوفة) (85 آقم) التيسي2  تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((9 90 البيضاء)

املغرب.

عنوافه(ا)) عدالن  لحسن  السيد 

مديوفة) (85 آقم) التيسي2  تجزئة 

الداآالبيضاء) ((9 90 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) يوسف  عدالن  السيد 

مديوفة) آقم85) التيسي2  تجزئة 

البيضاء) الداآ  ((9 90 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)8888 7.

1083I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

F&SON INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

F&SON INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شاآع 

الزآقطوني، الطابق الثامن آقم  ) - 

0000) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79(79

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.F&SON INVEST

تحقيق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحت) العقاآي  اإلنعاش  عمليات 

عمليات) فيها  بما  أشكاله  جمي  

أو) لها  البناء) وعمليات  التجزئة 

عقاآ) أي  كراء) أو  البي   أجل  من 

التجاآية) لألعمال  أو  للسكن  مجهز 

والصناعية.

املشاآكة املباشرة أو غي2 املباشرة)

هدف) لها  التي  الشركات  جمي   في 

الشركة،) لهدف  موازي  أو  مشابه 

في) املشاآكة  أو  شركة،) بإنشاء) إما 

إنشاءها،)أو الزيادة في آأسمال شركة)

كائنة،)أو عن طريق االكتتاب أو شراء)

األسهم،)أو التكتل أو غي2 ذلك.

العمليات) جمي   عامة  ولصفة 

املالية،) الصناعية،) التجاآية،)

املنقولة أو العقاآية املرتبطة بصفة)

مباشرة أو غي2 مباشرة بأحد األغراض)

املذكوآة أعاله أو التي قد تسهل فمو)

الشركة..

عنوان املقر االجتماعي):)59،)شاآع)

الزآقطوني،)الطابق الثامن آقم) ) - 

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 

1.000.000)دآهم،)مقسم كالتالي:

 9.999 ( (: السيد عاللي مصطفى)

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيدة مفضل فتيحة):))1)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عاللي مصطفى عنوافه(ا))
تجزئة الشريفة)))آقم)1))كاليفوآفيا)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

السيدة مفضل فتيحة عنوافه(ا))
تجزئة الشريفة)))آقم)1))كاليفوآفيا)

0000))الداآ البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عاللي مصطفى عنوافه(ا))
تجزئة الشريفة)))آقم)1))كاليفوآفيا)

0000))الداآ البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)91 753.

108 I

CANOCAF SARL

BOCACION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شاآع الجيش امللكي زفقة الخنساء 
آقم 7 الطابق الثاني آقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوآ

MAROC

BOCACION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عريض 

1 زفقة آوتردام آقم    - 000)6 

الناظوآ املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(09(1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOCACION

1/النقل) (: غرض الشركة بإيجاز)

البضائ ) )/فقل  للبضائ ) الدولي 

لآلررين)3/استي2اد و تصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 - آقم)    آوتردام  زفقة  (1 عريض)

000)6)الناظوآ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

امين) محمد  الصوفي  السيد 

دآهم) (100 بقيمة) حصة  (1.500   :

للحصة).

السيد عاللي عبد الرحيم):))1.500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

امين) محمد  الصوفي  السيد 

 1 آقم) (3 زفقة) (1 عريض) عنوافه(ا))

000)6)الناظوآ املغرب.

الرحيم) عبد  عاللي  السيد 

اوفدا) تجزئة  املطاآ  حي  عنوافه(ا))

000)6)الناظوآ املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

امين) محمد  الصوفي  السيد 

 1 آقم) (3 زفقة) (1 عريض) عنوافه(ا))

000)6)الناظوآ املغرب

الرحيم) عبد  عاللي  السيد 

اوفدا) تجزئة  املطاآ  حي  عنوافه(ا))

000)6)الناظوآ املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بالناضوآ) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)31 3.

1085I

fiduciaire(belfisc

MANDOUR ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

fiduciaire(belfisc

136 شاآع عين الشيخ ، 5050)، 

ابي الجعد املغرب

MANDOUR ELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 دآب 

ميموفة لربي شعراني - 5050) ابي 

الجعد اململكة املغرلية.

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.103

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

آف ) تم  ((0(0 غشت) (13 في) املؤآخ 

آأسمال الشركة بمبلغ قدآه)»90.000 

إلى) دآهم«) (10.000« أي من) دآهم«)

»100.000)دآهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص فقدية أو عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

فوف25)0)0))تحت آقم)113.

1086I

Espace(amghar

AGUA PLUS TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Espace(amghar

 hay(el(amal 1 rue(azzouhour(n

 171 rdc(tit(mellil(casablanca ،

20640، casablanca(maroc

 AGUA PLUS TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 زفقة 

ديكسمود الطابق األول الشقة ) 

بن جدية - 0000)  الداآ البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79(17

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGUA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PLUS TECHNOLOGIE

تنقية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املياه ومعالجتها

التجاآة))الحرة

زفقة) (05 (: عنوان املقر االجتماعي)

 ( الشقة) األول  الطابق  ديكسمود 

البيضاء) الداآ  ( ((0000 (- بن جدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حسن اضميش)
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن اضميش عنوافه(ا))
 01 الطابق) اآقم) 7 )) (0( الشطر)
البيضاء)) الداآ  ( ((0000 الهراويين)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حسن اضميش عنوافه(ا))
 01 الطابق) اآقم) 7 )) (0( الشطر)
البيضاء)) الداآ  ( ((0000 الهراويين)

املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753386.
1087I

موثق لزآق علي

 EURO AFRICAINE DE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

موثق لزآق علي
387 شاآع محمد الخامس ، 
50)0)، الداآ البيصاء املغرب

 EURO AFRICAINE DE
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 61 شاآع 

لالياقوت و زاوية مصطفى املعاني.
املركز التجاآي آياض. الطابق 

الثاني. آقم 85. البيضاء. - 0000) 
الداآالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(7313
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تقرآ) ((011 يوليوز) ((8 في) املؤآخ 
 EURO AFRICAINE DE حل)
ذات) شركة  (DISTRIBUTION
آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دآهم  (10.000

اإلجتماعي)61)شاآع لالياقوت و زاوية)
التجاآي) املعاني.املركز  مصطفى 
 .85 آقم) الثاني.) الطابق  آياض.)

الداآالبيضاء) ((0000 (- البيضاء.)

املغرب فتيجة لقفل التصفية.

و عين:

و) افدل�شي  ( محمد) السيد(ة))
ط)   فرسوفيا  زفقة  عنوافه(ا)) 1)

 (0(50 البيضاء) الداآ  (10 شقة)

(ة)) كمصفي) املغرب  الداآالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 61 وفي) ((011 يوليوز) ((8 بتاآيخ)

مصطفى) زاوية  و  لالياقوت  شاآع 

املعاني.املركز التجاآي آياض.)الطابق)
 (0000 (- البيضاء.) (.85 آقم) الثاني.)

الداآالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753195.

1088I

كفاءات كونسولتينغ

NOUR ROAD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ

)8  شاآع محمد الخرازعماآة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

NOUR ROAD SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شاآع 

سبتة املحنش ) آقم    - 93000  

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7953

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ROAD SERVICES
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال)-)استي2اد و تصدير.
شاآع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  93000  - آقم)    (( سبتة املحنش)

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد املهدي لقمان):))50))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
السيد فوفيل))لقمان):))750)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا))) لقمان  املهدي  السيد 
)تطوان) (93000  ( شاآع سبتة آقم)

املغرب.
عنوافه(ا))) لقمان  ( فوفيل) السيد 
شاآع محمد الخراز آقم)395)الطابق)

  93000))تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا))) لقمان  ( فوفيل) السيد 
شاآع محمد الخراز آقم)395)الطابق)

  93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) بتاآيخ) 0) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم)6 51.
1089I

CABINET CADRE CONSEIL

 SAU. SL IMPORT - EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 SAU. SL(IMPORT - EXPORT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

مصي�شي النيف تنغي2 - )5 )5  

تنغي2 املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.9 53

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تقرآ حل) ((0(0 فوف25) (03 املؤآخ في)

 SAU. SL IMPORT - EXPORT

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
دآهم وعنوان) (50.000,00 آأسمالها)

مصي�شي) قصر  اإلجتماعي  مقرها 

تنغي2 املغرب) ( (5( 5( (- النيف تنغي2)

فتيجة النهاء)عملية التصفية..

و عين:

السيد(ة)))احمد))اللكي و عنوافه(ا))

  5( 5( قصر مصي�شي النيف تنغي2)

تنغي2 املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

قصر) وفي  ((0(0 فوف25) (03 بتاآيخ)

  5( 5( (- تنغي2) النيف  مصي�شي 

تنغي2 املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

11)فوف25) بتاآيخ) ( االبتدائية بوآزازات)

0)0))تحت آقم)586.

1090I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

B.T.S SAGHRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شاآع الحسن الثاني قلعة امكوفة 

تنغي2 ، 00)5 ، قلعة امكوفة املغرب

B.T.S SAGHRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواآ 

سيدي فالح سكوآة وآزازات - 

)550  سكوآة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

11089

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.T.S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAGHRO

غرض الشركة بإيجاز):)بي  وشراء)

لوازم املكتب)-)مقاولة البناء)وأشغال)

مختلفة))-)كراء)املعدات.

دواآ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- وآزازات) سكوآة  فالح  سيدي 

)550 )سكوآة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 750 ( (: م25وك) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيدة هجر الطويل):))50))حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سكينة م25وك عنوافه(ا))

0))تجزئة الزيتوفة امرشيش مراكش)

0080 )مراكش املغرب.

عنوافه(ا)) الطويل  هجر  السيدة 

وآزازات) سكوآة  فالح  سيدي  دواآ 

)550 )سكوآة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سكينة م25وك عنوافه(ا))

0))تجزئة الزيتوفة امرشيش مراكش)

0080 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاآيخ) ( بوآزازات) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)753.

109(I

N(M CONSEIL-SARL

UNICLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

UNICLEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 

ميمون آقم 6)  - 000)6 الناظوآ 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.185(5

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مستحضرات) تصدير  و  استي2اد 

التجميل ومنتجات فظافة الجسم.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)3516.

1093I

EXCELLENTIA(Consulting

BEIERSDORF
تعيين مدير عام

EXCELLENTIA(Consulting

5  زفقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شاآع الزآقطوني 

الداآالبيضاء ، 0360)، 

الداآالبيضاء املغرب

BEIERSDORF شركة  املساهمة

 CASA وعنوان مقرها االجتماعي

 NEARSHORE(PARK 1100

 BOULEVARD AL QODS SHORE

 17 PLATEAU 001 20270 SIDI

 MAAROUF(CASABLANCA - -

.CASABLANCA MAROC

تعيين مدير عام
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آقم التقييد في السجل التجاآي -.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)30)شتن25)0)0)

 FILATRIAU((ة)تقرآ تعيين السيد

مديرا عاما لشركة) (Ashley(Eugène

شتن25) (30 بتاآيخ) (BEIERSDORF

(0(0

وتتمثل الصالحيات املخولة فيما)

تحدد صالحية التوقي  املصرفي) يلي:)

في) ابررين  املسؤولين  م   املشت2ك 

 ( .000.000) ماليين) أآبعة  حدود 

دآهم

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 3 753.

109 I

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

MARKET SHARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،

Casablanca(Maroc

MARKET SHARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الشقة آقم   

سعادة سيدي ال25فو�شي - 0610) 

الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79367

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARKET SHARE

وكيل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أعمال وتاجر

واالتصال) للتسويق  وكالة  (-
والرقمي

واألدوات) األثات  ولي   شراء) (-
واألدوات) واملنقوالت  الكهرمنزلية 

واملكمالت الرياضية
أو) السوق،) في  والشراء) البي   (-
األفت2فيت) ع25  أو  التجاآي  املحل 

والتسويق الرقمي
-)التجاآة والتسويق اإللكت2وني

-)استي2اد وتصدير.
 7 زفقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
5)الطابق الثاني الشقة آقم)   الرقم)
 (0610 (- ال25فو�شي) سيدي  سعادة 

الداآالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
((: ياسين) الحدادي محمد  السيد 
500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)
حصة) (500 ( (: عالل) منواآ  .السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ياسين) محمد  الحدادي  السيد 
عنوافه(ا))إقامة ملناآة تجزئة النسيم)
 (0190 5)حي النسيم) 10)آقم) عماآة)

الداآالبيضاء)املغرب.
عنوافه(ا)) عالل  منواآ  السيد 
عين) زفقة  (( شقة) مكرآ  (( عماآة)
الرلاط) (10090 أكدال) أسردون 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
ياسين) محمد  الحدادي  السيد 
عنوافه(ا))إقامة ملناآة تجزئة النسيم)
 (0190 5)حي النسيم) 10)آقم) عماآة)

الداآالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 
 7536(3 آقم) تحت  ((0(0 فوف25)

.((77 7(

1095I

EXCELLENTIA(Consulting

BEIERSDORF
إعالن متعدد القراآات

EXCELLENTIA(Consulting

5  زفقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شاآع الزآقطوني 

الداآالبيضاء ، 0360)، 

الداآالبيضاء املغرب

BEIERSDORF »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Casa(Nearshore(Park, 1100

 Boulevard(Al(Qods, Shore

 17, Plateau 001, 20270, Sidi

 Maarouf – Casablanca - -

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدد القراآات«

آقم التقييد في السجل التجاآي: -.

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)30)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد مهدي بنمسعود من)

وآئيس) إداآة  مجلس  كعضو  مهامه 

تنفيذي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

ال تغيي2 في النظام االسا�شي

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم) 3 753.

1096I

N(M CONSEIL-SARL

UNICLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

UNICLEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
الحسن االول زفقة 5 آقم 19 الطابق 

الثاني آقم   - 000)6 الناظوآ  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.185(5
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في))))أكتولر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
آقم) (5 زفقة) االول  الحسن  »شاآع 
 6(000  - آقم)   الثاني  الطابق  (19
اوالد) »حي  إلى) املغرب«) ( الناظوآ)
الناظوآ)) (6(000  -  (6 آقم) ميمون 

املغرب«.
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوآ))بتاآيخ)09)فوف25)

0)0))تحت آقم)3516.
1097I

SOUHAL CONSULTING

HOMES CAPITAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 HOMES CAPITAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

موالي عبد هللا  اقامة انس ماجوآيل 
الشقة آقم  )  - 0000  مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.6(309

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
املؤآخ في)31)غشت)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»6))شاآع موالي عبد هللا))اقامة انس)
  0000  - ماجوآيل الشقة آقم) )  
انس) »اقامة  إلى) املغرب«) مراكش 
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موالي) شاآع  آقم) ) املخزن  ميزافين 

عبد هللا)-)0000 )مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116936.

1098I

BEST ACTIONS COMPTA

AVENIR NUMERIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE(PRINCIPAL

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AVENIR NUMERIQUE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  786  

تجزئة املحاميد   مراكش  - 0000  

مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

107961

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AVENIR NUMERIQUE

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإصالح األجهزة املعلوماتية).

  786 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  0000 (-( تجزئة املحاميد) )مراكش)

مراكش))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( مودي) أحمد  السيد 
حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) ( مودي) أحمد  السيد 
مراكش)) سعادة  املوحدية  التعاوفية 

0000 )مراكش))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) مودي  أحمد  السيد 
مراكش)) سعادة  املوحدية  التعاوفية 

0000 )مراكش))املغرب)
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3  7.

1099I

STE  FIDU  WHITE

OLITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT(MAROC
OLITA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : آقم 
1357 زفقة بوعرفة حي التقدم - 

65800 تاوآيرت املغرب.
قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
.897

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تقرآ) ((0(0 شتن25) ((6 في) املؤآخ 
مسؤولية) ذات  شركة  (OLITA حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دآهم  (100.000 آأسمالها)
زفقة) (1357 آقم) اإلجتماعي  مقرها 
بوعرفة حي التقدم)-)65800)تاوآيرت)
الهدف) لعدم تحقيق  فتيجة  املغرب 

االجتماعي.

و عين:

و) عبدالنبي  ( الطيب) السيد(ة))
حي) ((8 زفقة) آقم90)1) عنوافه(ا))

مغرب) تاوآيرت  (65800 ( التقدم)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

آقم) وفي  ((0(0 شتن25) ((6 بتاآيخ)
(- التقدم) حي  بوعرفة  زفقة  (1357

65800)تاوآيرت املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

05)فوف25) االبتدائية بتاوآيرت))بتاآيخ)

0)0))تحت آقم)0)0)/)7).

1100I

excofi

AL2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عماآة لحبابي شاآع الجوالن 

ليدو فاس ، 31000، فاس املغرب

)AL شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البساتين آقم 57 حي آاس املاء املنزل 

املركز - 00)31 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

30(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.AL((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

األشغال املختلفة أو البناء)//)التجاآة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البساتين آقم)57)حي آاس املاء)املنزل)

املركز)-)00)31)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 33 ( (: محمد) لغزيوي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

السيد االفدل�شي فوآ الدين):))333 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 333 ( (: امحمد) االعمين  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) محمد  لغزيوي  السيد 

صفرو) (31(00 املنزل) الجديد  الحي 

املغرب.

الدين) فوآ  االفدل�شي  السيد 

عنوافه(ا))الحي الجديد املنزل)00)31 

صفرو املغرب.

السيد االعمين امحمد عنوافه(ا))

سيدي) حي  (5( آقم) وجدة  زفقة 

بوطيب)50)33)ميسوآ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) محمد  لغزيوي  السيد 

صفرو) (31(00 املنزل) الجديد  الحي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو))بتاآيخ))1)أكتولر)

0)0))تحت آقم)199.

1101I

ائتمافية مناآة

SI2I LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمافية مناآة

18 زفقة موآيتافيا عماآة معالل 

شقة آقم 17 جليز مراكش مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

SI(I LIMITED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آفم 8 

الحي الصناعي تجزئة 399 املساآ 

مراكش - 0000  مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1080 1

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 غشت) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SI(I (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIMITED

(- برمجة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تحليل)-تصميم وتنمية املعلوميات.

 8 آفم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املساآ) (399 تجزئة) الصناعي  الحي 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: املعطاوي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام املعطاوي عنوافه(ا))

زفقة الروضة عماآة النخيل)3)الشقة)

مراكش) ( 0000 جليز مراكش) (1 اوه)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد هشام املعطاوي عنوافه(ا))

زفقة الروضة عماآة النخيل)3)الشقة)

مراكش) ( 0000 جليز مراكش) (1 اوه)

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11708.

110(I

ائتمافية الجوهرة

T.C.M.T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

ائتمافية الجوهرة

الرقم 163 زفقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 5000)، 

رريبكة اململكة املغرلية

T.C.M.T »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 199 الحي 

الصناعي - - الجديدة املغرب.

»إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«

آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.56 1

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

تقرآ) ((0(0 شتن25) في) )) املؤآخ 

 T.C.M.T لشركة) تاب   فرع  إغالق 

 163 في) عنوافه  والكائن  (- تسميته)

زفقة تامسنة الطابق الثالث)-)5000) 

رريبكة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (11 بتاآيخ) ( االبتدائية بخريبكة)

0)0))تحت آقم)850.

1103I

FESCONE

كنال فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

FESCONE

 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC

كنال فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 الطريق 

الثافوية ))10 طريق الجديدة داآ 

بوعزة الداآ البيضاء - 0900) الداآ 

.MAROC البيضاء

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.1 3199

الشريك) قراآ  بمقت�شى 

 (019 فوف25) (08 في) املؤآخ  الوحيد 

بمبلغ) الشركة  آأسمال  آف   تم 

أي) دآهم«) (68.000.000« قدآه)

إلى) دآهم«) (3(.000.000« من)

طريق) عن  دآهم«) (100.000.000«

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 13 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)019))تحت آقم)0166)7.

110 I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

KASBAH SAKINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاط  شاآع موالي آشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عماآة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب آقم 

1) ، 0000 ، مراكش املغرب

KASBAH SAKINA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

جنان تاآݣة الزداغية آقم 5 - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

.(1311

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

019))تقرآ حل) 31)دجن25) املؤآخ في)

ذات) شركة  (KASBAH SAKINA

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 آأسمالها) مبلغ  الوحيد 

دآهم وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة)

جنان تاآݣة الزداغية آقم)5 - 0000  

مراكش املغرب فتيجة لخساآة أكث2)

من ثالثة أآلاع من آأسمال الشركة)

والحالة الصحية للمسي2ة و الشريكة)

الوحيدة

و عين:

السيد(ة))FRANCINE  MARTY)و)

عنوافه(ا))5)تجزئة جنان تاآݣة،)تاآݣة))

(ة)) 0000 )مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((0(0 شتن25) (30 بتاآيخ)

جنان تاآݣة الزداغية آقم)5 - 0000  

مراكش املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117031.

1105I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EXPARC
إعالن متعدد القراآات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاط  شاآع موالي آشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عماآة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب آقم 

1) ، 0000 ، مراكش املغرب

EXPARC »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم   

طريق أمزميز, الشريفية تسلطافت - 

0030  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.19983

اإلداآة)) مجلس  اجتماع  إثر  على 

اتخاذ) تم  ((019 ماي) ((9 في) املؤآخ 

القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيد عزالدين مسعودي من) عزل 

منصبه كمدير عام

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

 André( Gérard( BOS السيد) تعيين 

كمدير عام و بهذا يصبح آئيسا مديرا)

عاما
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قراآ آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

للرئيس) الصالحيات  كامل  تفويض 

املدير العام.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)5 1168.

1106I

soulinad.consult

PRESCRIPTION BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق ابول شاآع االمام البصي2ي 

الزفقة 5 6 الرقم ) مكرآ ، 0000)، 

البيضاء املغرب

PRESCRIPTION BTP  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شاآع 

الحرية، الطابق 3, الشقة 5  - 

80 0) الداآ البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79  9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PRESCRIPTION BTP

غرض الشركة بإيجاز):)االستشاآة)

في قطاع البناء)و األشغال العمومية.

10)شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

الحرية،)الطابق)3,)الشقة)5  - 80 0) 

الداآ البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( بنعلي) العربي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 8 )عنوافه(ا)) السيد العربي بنعلي)

زفقة الشهيد حسن بن ايدآ كدية بن)

ادآيس))000 ))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

 8 السيد العربي بنعلي عنوافه(ا))

زفقة الشهيد حسن بن ايدآ كدية بن)

ادآيس)000 ))الجديدة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))75361.

1107I

FLASH ECONOMIE

MAZAGAN MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذ محمد وحداني

موثق بالداآ البيضاء

الداآالبيضاء، األلفة، املنطقة 

الصناعية، الرقم 65

الطابق الثاني، شقة 6.

صدقة كلية لحصص في شركة

بتاآيخ) بمقت�شى عقد عرفي،) (–(1

فإن السيد عبد) (،(0(0 أكتولر) (01

على) تصدق  قد  اليوسيفي،) القادآ 

مخطاس،) فادية  السيدة  زوجته 

مائتي) املقدآة  و  حصصه  بمجموع 

 (100) مائة) فئة  من  حصة  (((00(

دآهم و التي يملكها في الشركة ذات)

 MAZAGAN« املحدودة) املسؤولية 

مقرها االجتماعي بالداآ) (»MARBRE

(،11 كلم) طريق الجديدة،) البيضاء،)

بالداآ) التجاآي  بالسجل  املسجلة  و 

البيضاء)تحت عدد)397891.

أسا�شي) قافون  تحرير  تم  (– ((

جديد يتما�شى م  الوضعية الجديدة)

للشركة و الشركاء.

طرف) من  الشركة  تسيي2  (– (3

السيد عبد املجيد الطاهري ملدة غي2)

محدودة.

بكتابة) القافوني  تم اإليداع  (– ( 

بالداآ) التجاآية  باملحكمة  ضبط 

(،(0(0 فوف25) بتاآيخ) 0) البيضاء)

تحت آقم)6)7)75.
للخالصة و البيان

ديوان األستاذ محمد وحداني

موثق بالداآ البيضاء

1108I

SENADRO(sarl(au

سينادرو ش.م.م ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SENADRO(sarl(au

 usine(bougriane(route(du(djorf

el(youdi(safi ، 46000، safi(maroc

سينادآو ش.م.م ش.و شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي معمل 

بوكريان طريق الجرف اليهودي 

اسفي اسفي 6000  اسفي املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

10871

في) مؤآخ  موثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سينادآو ش.م.م ش.و.

معلبات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فباتية.

معمل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بوكريان طريق الجرف اليهودي اسفي)

اسفي)6000 )اسفي املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: بوكريان) ميلود  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) بوكريان  ميلود  السيد 

معمل بوكريان طريق الجرف اليهودي)

6000 )اسفي اامغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) بوكريان  ميلود  السيد 

معمل بوكريان طريق الجرف اليهودي)

اسفي)6000 )اسفي املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

شتن25) (19 بتاآيخ) ( االبتدائية بآسفي)

0)0))تحت آقم)-.

1109I

INFOPLUME

BOFA PACK SERVIVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شاآع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 آقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

BOFA PACK SERVIVES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

موالى عبد السالم، عماآة آقم 

8، مكتب آقم 1 - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(7939

 (0 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BOFA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PACK SERVIVES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 COMMERCIALISATION ET

.PACKAGING FOOD

شاآع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،8 آقم) عماآة  السالم،) عبد  موالى 

مكتب آقم)1 - 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بالل) العشاوي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: أشرف) العشاوي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) بالل  العشاوي  السيد 

 Rue( Sergent( Sorenesen( 23

 Anderlecht( 1083( BXL( 1000

.BRUXELLES BELGIQUE

السيد العشاوي أشرف عنوافه(ا))

 Rue( Sergent( Sorenesen( 23

 Ganshoren 1083   1000

.BRUXELLES BELGIQUE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) بالل  العشاوي  السيد 

 Rue( Sergent( Sorenesen( 23

 Anderlecht( 1083( BXL( 1000

BRUXELLES BELGIQUE

السيد العشاوي أشرف عنوافه(ا))

 Rue( Sergent( Sorenesen( 23

 Ganshoren 1083   1000

BRUXELLES BELGIQUE

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (03 بتاآيخ) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت آقم)-555) 5139.

1110I

trainning(office(and(accounting(advice

 MASTER PROJECT

LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

  MASTER PROJECT LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 N° 149 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Bd(Hassan(Seghir(Résidence

 Perle(De(Jassem 4émé(Etage(N°

.11 - 2000 Casablanca(MAROC

آف  آأسمال الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(77933

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) (09 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.000.000«

»1.000.000)دآهم«)إلى)»000.000.) 

دآهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أآلاح أو عالوات إصداآ في آأس املال.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 0( بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم))8))75.

1111I

FIDUCINFO

ETNA FRANCE MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCINFO
آقم )B1 إقامة فجوة شاآع الحسن 
) مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
ETNA FRANCE MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي تجهيز 518 عماآة النجاح 5 
طابق آقم 1 مراكش 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108005

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETNA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FRANCE MA
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املصاعد والصيافة.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصناعي تجهيز)518)عماآة النجاح)5 
طابق آقم)1)مراكش)0000 )مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعيد مزفاكي):))600)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
السيدة حنان قدآي):))00 )حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) مزفاكي  سعيد  السيد 
إقامة الليمون آقم)53)تاآكة)0000  

مراكش املغرب.

عنوافه(ا)) قدآي  حنان  السيدة 

 136 آقم) (5 فرع) مراكش  أبواب 

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) مزفاكي  سعيد  السيد 

إقامة الليمون آقم)53)تاآكة)0000  

مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 11706.

111(I

مكتب محاسبة

AUBERGE KASBA DOUNIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب محاسبة

عماآة 1  شقة ) زفقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ،  00)5، 

الرشيدية املغرب

 AUBERGE KASBA DOUNIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

كرافدو كرس تعاللين الريش - 

00 )5 الريش املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(375

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 فوف25) (09 في) املؤآخ 

املصادقة على):

مصطفى) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (750 الصطيح)

(ة)) السيد) ( 750)حصة لفائدة) أصل)

مصطفى بنان بتاآيخ)09)فوف25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)11)فوف25)

0)0))تحت آقم)6)3.

1113I
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AMC-PLUS CONSULTING

PARA OUMAYMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING

 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23

 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC

PARA OUMAYMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3  

شاآع النماء الن2جس ب - 30070 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 603

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OUMAYMA

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCHANT D’ACCESSOIRES

 OU FOURNITURES POUR LA

PHARMACIE

 PARAPHARMACIE -  (-

 PARAMÉDICALE( -( NÉGOCE

 DES PRODUITS BIO - TRAVAUX

.DIVERS(ET(NÉGOCE

  3 آقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 30070 (- ب) الن2جس  النماء) شاآع 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: املصطفى) اغربي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 500 ( (: آجاء) حجامي  السيدة 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اغربي املصطفى عنوافه(ا))

زفقة الخروب شاآع الرحمة) (15 آقم)

الن2جس ب)30070)فاس املغرب.

عنوافه(ا)) آجاء) حجامي  السيدة 

زفقة الخروب شاآع الرحمة) (15 آقم)

الن2جس ب)30070)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اغربي املصطفى عنوافه(ا))

زفقة الخروب شاآع الرحمة) (15 آقم)

الن2جس ب)30070)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)963).

111 I

STE HTCPRO SARL

CANAWEB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC

CANAWEB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  زفقة 

أمر ابن العاص إقامة إسماعيل 

مكتب آقم   - 000 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
57115

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CANAWEB
تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

منتجات التجميل
-)تجاآة

-)وكالة اتصال.
زفقة) ( 7 (: عنوان املقر االجتماعي)
إسماعيل) إقامة  العاص  ابن  أمر 
القنيطرة) (1 000  - آقم)   مكتب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: إلياس) الفالقي  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوافه(ا)) إلياس  الفالقي  السيد 
الشباب)) حي  (97 مجموعة) (139

000 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوافه(ا)) إلياس  الفالقي  السيد 
الشباب)) حي  (97 مجموعة) (139

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاآيخ)11)فوف25)

0)0))تحت آقم)80018.
1115I

FLASH ECONOMIE

سبيد
إعالن متعدد القراآات

سبيد

 شركة ذات مسؤولية محدودة              

 دآهم 55.000.00  آأسمالها

مقرها االجتماعي:تجزئة 31الحي 

الصناعي 1 1 الجديدة

بمقت�شى محضر الجم  العام غي2)

العادي))املؤآخ بتاآيخ) 1)أبريل)016) 

تقرآ ما يلي):

هبة مجافية لحصص اجتماعية))

7)من النظام) و) (6 تعديل الفصل)

األسا�شي للشركة

كتابة) لدى  القافوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاآيخ) ((0 78 آقم) تحت  بالجديدة 

11/05/(016

1116I

STE SUD EST GESTION SARL

ABOU SALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL

آقم 06 العماآة 99 شاآع موالي 

علي الشريف ، 000)5، الرشيدية 

املغرب

ABOU SALIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 139 

ابو سليم العيا�شي - 00 )5 الريش 

املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(983

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) (30 في) املؤآخ 

املصادقة على):

اغديش) زايد  (ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))يدير غديش)

بتاآيخ)30)شتن25)0)0).

السالم) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((50 اوفحيح)

(ة)) السيد) ( 50))حصة لفائدة) أصل)

يدير غديش بتاآيخ)30)شتن25)0)0).
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ابراهيم)) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) ((50 خجماني)

(ة)) السيد) ( 50))حصة لفائدة) أصل)

يدير غديش بتاآيخ)30)شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)10)فوف25)

0)0))تحت آقم) )3.

1117I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

societe ken-oil sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

societe(ken-oil(sarl(au  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر موي 

تاديغوست كلميمة الراشيدية  - 

000)5 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((6 في) املؤآخ 

املصادقة على):

بن) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

يوسف))1.000)حصة اجتماعية من)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))

كنزة))سعود بتاآيخ)6))أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ) 0)فوف25)

0)0))تحت آقم) 31.

1118I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE THE TRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE THE TRAV SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اسرير مدغرة الراشيدية  - 000)5 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 فوف25) في) 0) املؤآخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمد اوالراوش))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))كرام)

آشيدي بتاآيخ) 0)فوف25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)11)فوف25)

0)0))تحت آقم)7)3.

1119I

STE SUD EST GESTION SARL

ABOU SALIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

آقم 06 العماآة 99 شاآع موالي 

علي الشريف ، 000)5، الرشيدية 

املغرب

ABOU SALIM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 139 

ابو سليم العيا�شي - 00 )5 الريش 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(983

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تم تعيين) 30)شتن25) املؤآخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  مسي2 

اغديش))زايد كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)10)فوف25)

0)0))تحت آقم) )3.

11(0I

STE SUD EST GESTION SARL

ABOU SALIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القافوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

آقم 06 العماآة 99 شاآع موالي 

علي الشريف ، 000)5، الرشيدية 

املغرب

ABOU SALIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي آقم 139 

ابو سليم العيا�شي  - 00 )5 الريش .

تحويل الشكل القافوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(983

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)30)شتن25)0)0))تم تحويل)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاآيخ)10)فوف25)

0)0))تحت آقم) )3.

11(1I

SOUHAL CONSULTING

HOMES CAPITAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 HOMES CAPITAL INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي اقامة انس 

ميزافين املخزن آقم   شاآع موالي 

عبد هللا - 0000  مراكش املغرب.

توسي  نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.6(309

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 غشت) ((9 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

)اداآة و تسيي2 تاجي2 املباني).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (05 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)116935.

11((I

soulinad.consult

 VITA LUNE

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

soulinad.consult
الطابق ابول شاآع االمام البصي2ي 

الزفقة 5 6 الرقم ) مكرآ ، 0000)، 

البيضاء املغرب

  VITA LUNE INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زفقة 

الحرية الطابق 3 الشقة آقم 5 - 

80 0) الداآ البيضاء املغرب.
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تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.15191
بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 يوفيو) في) )) املؤآخ 

املصادقة على):
مزكلدي) علي  (ة)) السيد) تفويت 
500)حصة اجتماعية من أصل)500 
عبدو هللا) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

الدآقاوي بتاآيخ) ))يوفيو)0)0).
تفويت السيد)(ة))محمد بن مو�شى)
50))حصة اجتماعية من أصل)50) 
عبدو هللا) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

الدآقاوي بتاآيخ) ))يوفيو)0)0).
مني2 بن مو�شى) (ة)) تفويت السيد)
50))حصة اجتماعية من أصل)50) 
عبدو هللا) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

الدآقاوي بتاآيخ) ))يوفيو)0)0).
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (
 (3 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

يوليوز)0)0))تحت آقم)0958 7.
11(3I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE ENGRAISSEMENT  AL
MOUBADARA SNC

شركة التضامن
حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عماآة فوميديا شاآع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE(ENGRAISSEMENT  AL
MOUBADARA SNC شركة 
التضامن(في طوآ التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي مزاآع 
الكراشحة جماعة كلدمان  - 35000 

تازة املغرب.
حل شركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 
.(671

العام) الجم   بمقت�شى 
شتن25) (05 في) املؤآخ  اإلستثنائي 
التضامن) شركة  حل  تقرآ  ((019
 STE ENGRAISSEMENT  AL
مبلغ) ( (MOUBADARA SNC

وعنوان) دآهم  (10.000 آأسمالها)
الكراشحة) مزاآع  اإلجتماعي  مقرها 
جماعة كلدمان))-)35000)تازة املغرب)

فتيجة ل):)عدم الدرل.
مزاآع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكراشحة جماعة كلدمان))-)35000 

تازة املغرب.)
و عين:

السيد(ة))آشيد)))عرود و عنوافه(ا))
 35000   169 آقم) (9 مج) (1 القدس)

تازة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
أكتولر) ((8 بتاآيخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)99 .
11( I

EQUALYS AUDIT & EXPERTISE

VTF CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EQUALYS(AUDIT & EXPERTISE
 DIX(RUE(LIBERTE 3 EME

 ETAGE ، 20120، CASABLANCA
MAROC

VTF CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شاآع 
الزآقطوني، الطابق )، املكتب 6 - 

0390) الداآ البيضاء املغرب.
تفويت حصص

آقم التقييد في السجل التجاآي 
. 11939

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 
تمت) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 

املصادقة على):
تدالوي) زكرياء) (ة)) تفويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (100 شكدالي)
(ة)) السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)
أكتولر) ((1 بتاآيخ) الكنوني  محمد 

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753655.

11(5I

ائتمافية بوعرفة

STE ANBAMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمافية بوعرفة

آقم9  زفقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE ANBAMINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بنت 

رطاب - 00)61 بوعنان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

8(1

 05 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 ف25اير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANBAMINE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعادن و استخراجها-)اشغال الحفر و)

تقييم املعادن-فقل البضائ  لحساب)

الغي2-وسيط و مفاوض تجاآي.

حي بنت) (: عنوان املقر االجتماعي)

رطاب)-)00)61)بوعنان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد بطاحي عبد الغني):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الغني) عبد  بطاحي  السيد 

دواآ اوالد الصغي2 بوعنان) عنوافه(ا))

00)61)بوعنان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الغني) عبد  بطاحي  السيد 

دواآ اوالد الصغي2 بوعنان) عنوافه(ا))

00)61)بوعنان املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

أكتولر) ((1 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

0)0))تحت آقم)0)0)/ 1).

11(6I

SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste INTERWOLF sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

Ste(INTERWOLF(sarl(au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شاآع اململكة العرلية 

السعودية الطابق 3 آقم 0) - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

109567

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTERWOLF(sarl(au

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطعام في املوق  وتوصيل الطلبات)

الخاآجية وقاعة الشاي.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرلية) اململكة  شاآع  العزيزية 

السعودية الطابق)3)آقم)0) - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد يونس اشن):))1.000)حصة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اشن  يونس  السيد 

 6((53 ( ( دواآ ابنعيساتا عين الزهرة)

الدآيوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) اشن  يونس  السيد 

 6((53 ( ( دواآ ابنعيساتا عين الزهرة)

الدآيوش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم) 9 35).

11(7I

EQUALYS AUDIT & EXPERTISE

VTF CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

EQUALYS(AUDIT & EXPERTISE

 DIX(RUE(LIBERTE 3 EME

 ETAGE ، 20120، CASABLANCA

MAROC

VTF CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 6  شاآع 

الزآقطوني، الطابق )، املكتب 6 - 

0390) الداآ البيضاء املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

 11939

الشريك) قراآ  بمقت�شى  (

أكتولر) ((( في) املؤآخ  الوحيد 

الشركة) تسمية  تغيي2  تم  ((0(0

إلى) (»VTF CONSULTING« من)

. »SMCOMPTA«

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753655.

11(8I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 SUPER BATIMENT DU

NORD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقامة ماس بالوماس ) زفقة عمر 

إبن الخطاب آقم 88 ، 90000، 

طنجة املغرب

 SUPER BATIMENT DU NORD

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0 ، زفقة 

أفطاكي إقامة األمم آقم 5  - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3 691

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 أكتولر) ((1 في) املؤآخ 

املصادقة على):

ابعقيل) ( ( طه) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (36.86 

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (6(8.000

 1( بتاآيخ) ابعقيل  ( الخليل) إبراهيم 

أكتولر)0)0).

ابعقيل) ( ( ( طه) (ة)) تفويت السيد)

حصة اجتماعية من أصل) (36.86 

السيد) ( لفائدة) حصة  (6(8.000

أكتولر) (1( ابعقيل بتاآيخ) ( آقية) (ة))

.(0(0

ابعقيل) ( ( طه) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (36.86 

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (6(8.000

ليلة))ميمون بتاآيخ))1)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

فوف25) (09 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)6106.

11(9I

monde(servicecompta

agis pharma
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

monde(servicecompta

 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca، 20250،

Casablanca(maroc

agis(pharma  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 
يعقوب املنصوآ3زفقة اسحاق ابن 

حنين الطابق 01 الرقم 01 - 80 0) 

الداآالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 0(007

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (15 في) املؤآخ 

املصادقة على):

عزيز) عادل  (ة)) السيد) تفويت 

900)حصة اجتماعية من أصل)900 

ابراهيم) ( (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

عزيز بتاآيخ)15)أكتولر)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)680)75.

1130I

ائتمافية الراحة

ايموبليريس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمافية الراحة

8  شاآع محمد الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 6100)، 

MAROC برشيد

ايموللي2يس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 تجزئة 

زليدة املركز التجاآي الطابق االآ�شي  

برشيد 6100) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

1 (15

 (7 عقد حر مؤآخ في) ( بمقت�شى)

القافون) إعداد  تم  ((0(0 أكتولر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ايموللي2يس.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاآي)-)بي  وشراء)االآا�شي)-)مقاولة)

اشغال مختلفة)-)التجاآة.

عنوان املقر االجتماعي):) 3)تجزئة)

زليدة املركز التجاآي الطابق االآ�شي))

برشيد)6100))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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 3 0 ( (: املصطفى) جاد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (330 ( (: امين) جاد  السيد 

بقيمة)100)دآهم للحصة).

حصة) (330 ( (: السيد جاد حمزة)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

 3 0 (: املصطفى) جاد  السيد  (

بقيمة)100)دآهم.

بقيمة) (330 (: امين) جاد  السيد 

100)دآهم.

بقيمة) (330 (: حمزة) جاد  السيد 

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) املصطفى  جاد  السيد 

 (6100 ( زفقة عالل بن عبد هللا) (87

برشيد املغرب.

  6 عنوافه(ا)) امين  جاد  السيد 

تجزئة زليدة))6100))برشيد املغرب.

  6 عنوافه(ا)) حمزة  جاد  السيد 

حي الرياض))6100))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

  6 عنوافه(ا)) امين  جاد  السيد 

تجزئة زليدة))6100))برشيد املغرب

  6 عنوافه(ا)) حمزة  جاد  السيد 

حي الرياض)6100))برشيد املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( ب25شيد) االبتدائية 

0)0))تحت آقم)36 1.

1131I

monde(servicecompta

agis pharma
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

monde(servicecompta

 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca، 20250،

Casablanca(maroc

agis(pharma  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زفقة 

اسحاق ابن حنين الطابق 01 الرقم 

01 شاآع يعقوب املنصوآ 3 - 

80 0) الداآالبيضاء  املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 0(007

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)15)أكتولر)0)0))تم تعيين)

عزيز)) مسي2 جديد للشركة السيد(ة))

ابراهيم كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

بتاآيخ) 0  ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)680)75.

113(I

ائتمافية بوعرفة

STE KARJIJ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمافية بوعرفة

آقم9  زفقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE KARJIJ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

الدارلة زفقة 09 آقم 06 - )6110 

بني تاجيت املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.769

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتن25) ((( في) املؤآخ 

املصادقة على):

اسباعي) علي  (ة)) السيد) تفويت 

150)حصة اجتماعية من أصل)300 
ميمون) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

قرجيج بتاآيخ))))شتن25)0)0).

اسباعي) علي  (ة)) السيد) تفويت 

150)حصة اجتماعية من أصل)300 

حفيظ) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

قرجيج بتاآيخ))))شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (09 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

0)0))تحت آقم)09).

1133I

ISDM CONSULTING

SALISER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

SALISER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

مكة عماآة 66 الشقة 03 العيون - 

70000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.185(9

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

املؤآخ في)05)فوف25)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 03 الشقة) (66 عماآة) مكة  »شاآع 

املغرب«) العيون  (70000 (- العيون)
الطابق) (1 الشقة) ( 05 »آقم) إلى)

70000)طرفاية)) (- األول مركز ارفني2)

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت آقم)701).

113 I

BUSINESS AUDITAX

IMMOEXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

IMMOEXPRESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي شاطئ 
زفقة أحفي2 إقامة فوها الطابق الثاني 

آقم 18  - 90000 طنجة اململكة 

املغرلية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.103(59

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في) 1)أكتولر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

فوها) إقامة  أحفي2  زفقة  »حي شاطئ 

 90000  -   18 آقم) الثاني  الطابق 

»شاآع) إلى) املغرلية«) اململكة  طنجة 

ابن) إقامة  العزيزية  الزهراء) فاطمة 

 90000 (- ( (،(-3 بطوطة املحل آقم)

طنجة))اململكة املغرلية«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)11 35).

1135I

BUSINESS AUDITAX

TLP IMMOBILIER
إعالن متعدد القراآات

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

TLP IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي شاطئ 
زفقة أحفي2 إقامة فوها الطابق الثاني 

آقم 18  - 90000 طنجة اململكة 

املغرلية.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.106191

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في))))يوفيو)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل بند االمضاء)االجتماعي
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قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 -( آقم) بند 

مايلي:))تعديل االمضاء)امللزم للشركة)

متفرقا) املسي2ين  امضاء) ليكون 

العقاآات) شراء) لعمليات  بالنسبة 

العمليات) لباقي  بالنسبة  مزدوجا  و 

االررى و رصوصا في جمي  عمليات)

بي  العقاآات و جمي  العمليات م )

االبنك

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)80)35).

1136I

cgcom(sarl

KAOUKAYA AND BUSNIESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

cgcom(sarl

 al(hoceima ، 32000، al(hoceima

maroc

 KAOUKAYA AND BUSNIESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 

آقم  0 عماآة 01 بلوك 3) تجزئة 

بادس الحسيمة - 000)3 الحسيمة 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(837

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) ((0(0 يوليوز) (06 املؤآخ في)

 »Imprimeur« من) الشركة  نشاط 

 Aménagement(bâtiments(et«(إلى

.»travaux(divers

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاآيخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)539.

1137I

ائتمافية بوعرفة

STE AICH BD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمافية بوعرفة

آقم9  زفقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE AICH BD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاآع 

فبكيك زفقة 09 آقم 8) - )6110 

بني تاجيت املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.801

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 شتن25) ((5 في) املؤآخ 

املصادقة على):

ابراهيم بوداد) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))علي)

لحلو بتاآيخ)5))شتن25)0)0).

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((9 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

0)0))تحت آقم)0)0)/10).

1138I

ائتمافية بوعرفة

STE AICHA BD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

ائتمافية بوعرفة

آقم9  زفقة الداآ البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE AICHA BD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شاآع 

فيكيك زفقة 09 آقم 8) - )6110 

بني تاجيت املغرب.

توسي  نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.801

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تمت) ((0(0 شتن25) ((5 في) املؤآخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استغالل مدآسة لتعليم السياقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) ((9 بتاآيخ) ( االبتدائية بفجيج)

0)0))تحت آقم)0)0)/10).

1139I

FIDORO MULTI-SERVICES

 STE BAHARTIDAK DE

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

 STE BAHARTIDAK DE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

1، آقم 66)1، الدارلة. - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16665

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAHARTIDAK DE TRAVAUX

جمي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدفية،) والهندسة  البناء) أشغال 

تجاآة) محتلفة،) وردمات  أشغال 

عامة،)استي2اد وتصدير..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الدارلة.) (،1(66 آقم) (،1 النهضة)

73000)الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ياحرتي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100,00)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) باحرتي  هشام  السيد 

إفني) سيدي  (85(00 إفني) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) باحرتي  هشام  السيد 

إفني) سيدي  (85(00 إفني) سيدي 

املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فوف25)0)0))تحت آقم)  10.

11 0I

FIDORO MULTI-SERVICES

EDOMCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

EDOMCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

النهضة، آقم 9)1) مكرآ، الدارلة. 

- 73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16360

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

16663

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDOMCO

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدآاسات،)إفجاز وتتب  املشاآي ..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدارلة.) 9)1))مكرآ،) آقم) النهضة،)

- 73000)الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد علوان عبد الغني)

حصة بقيمة)100,00)دآهم للحصة).

 500 ( (: اليزيد) العبيدي  السيد 

حصة بقيمة)100,00)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علوان عبد الغني عنوافه(ا))

الدارلة)73000)الدارلة املغرب.

اليزيد عنوافه(ا)) العبيدي  السيد 

الدارلة)73000)الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد علوان عبد الغني عنوافه(ا))

الدارلة)73000)الدارلة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فوف25)0)0))تحت آقم)3 10.

11 1I

FIDULATIMO

MIROGLASS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDULATIMO

 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

MIROGLASS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زفقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس آقم )) النخيل املعا آيف - 

0370) الداآ البيضاء املغرب.

قفل التصفية

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

. 317 7

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في))1)أكتولر)0)0))تقرآ حل)

ذات) شركة  (MIROGLASS SARL

آأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دآهم  (100.000

اإلجتماعي زفقة سمية إقامة شهرزاد)

النخيل) ((( الطابق الخامس آقم) (3

البيضاء) الداآ  ((0370 (- آيف) املعا 

املغرب فتيجة للعدم توفراي نشاط)

تجاآي للشركة

و عين:

و) ادوش  ( ( ( محمد) السيد(ة))

 16 زفقة) الهدى  تجزئة  عنوافه(ا))

00 0))الداآ) ( آقم) 5)سيدي مومن)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

السيد(ة))جواد))))اوللق و عنوافه(ا))

حي جمال زفقة)1)آقم)06)ح م)5700) 

(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الداآ 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زفقة) وفي  ((0(0 أكتولر) (1( بتاآيخ)

الطابق) (3 شهرزاد) إقامة  سمية 

الخامس آقم))))النخيل املعا آيف)-)

0370))الداآ البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 03 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)516)75.

11 (I

FIDULATIMO

 KADDOURI ASSISTANCE 

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

 KADDOURI ASSISTANCE SARL 

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النعيم عماآة ا 7) شقة 07 الطابق 

الثاني ليسسفة  - 0190) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 791(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 KADDOURI ASSISTANCE SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)االسعاف-

للنقل) مخصصة  مركبات  استغالل 

الصحي

النقل الطبي للمر�شى.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (07 7))شقة) النعيم عماآة ا)

الداآ) ((0190 (- ( ليسسفة) الثاني 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قدوآي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) قدوآي  محمد  السيد 

 07 شقة) ((7 عماآة) النعيم  تتجزئة 

الداآ) ((0(0( االلفة) الثاني  الطابق 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) قدوآي  محمد  السيد 

 07 شقة) ((7 عماآة) النعيم  تجزئة 

الداآ) ((0(0( االلفة) الثاني  الطابق 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753339.

11 3I

JML BUSINESS CONSEIL

 BERDAI GLOBAL

OUVRAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE

 KOUTOUBIA(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°09 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BERDAI GLOBAL OUVRAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



16361 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي ص آقم 

1 لوليجة دواآالسراغنة العزوزية 

قيادة االزدهاآ - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

108013

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERDAI GLOBAL OUVRAGES

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء

منعش عقاآي

التصدير و االستي2اد.

عنوان املقر االجتماعي):)ص آقم)1 

لوليجة دواآالسراغنة العزوزية قيادة)

االزدهاآ)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ياسمين ال25دعي):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ياسمين ال25دعي عنوافه(ا))

النخيل ش) (3 مجاط) (3 فيال ال25دعي)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة ياسمين ال25دعي عنوافه(ا))

النخيل ش) (3 مجاط) (3 فيال ال25دعي)

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117068.

11  I

STPHM  INDUSTRIE

STPHM  INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

آف  آأسمال الشركة

STPHM  INDUSTRIE

6) شاآع مر�شى سلطان شقة 3  

الطابق 1 ، 0006)، الداآ البيضاء 

املغرب

STPHM  INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)  شاآع 

مرس  سلطان  شقة 3  الطابق  1 . 

0006) الداآ البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.3 0(55

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 أكتولر) ((0 في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»00.000 )دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (500.000« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)1 7536.

11 5I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE AZZASER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

آقم 1) شاآع االمي2 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE AZZASER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلداآي زفقة سناد آقم 01 العيون  - 

70000 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

(59(3

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((018 أكتولر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZZASER

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عمومية) أشغال  (- املتعددة) البناء)

-ردمات عامة).

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اإلداآي زفقة سناد آقم)01)العيون))-)

70000)العيون))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد األغظف بوصولة)):))

500)حصة بقيمة)100)دآهم للحصة)

.

500)حصة) ( (: ( السيدة بديدة رر)

بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوصولة)) األغظف  محمد  السيد 

الحي اإلداآي شاآع سيف) عنوافه(ا))

 70000 ( ( العيون) (01 آقم) الدولة 

العيون))املغرب).

السيدة بديدة رر))عنوافه(ا))الحي)

العيون)) (01 اإلداآي زفقة سناد آقم)

70000)العيون))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوصولة)) األغظف  محمد  السيد 

الحي اإلداآي شاآع سيف) عنوافه(ا))

 70000 ( ( العيون) (01 آقم) الدولة 

العيون))املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (05 بتاآيخ) ( االبتدائية بالعيون)

018))تحت آقم)373).

11 6I

ste(mifi

FAZNI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes ، 1 

50000، meknes(maroc

FAZNI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 709 

مرجان 5 مكناس  - 50000 مكناس  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

51(69

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAZNI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TRANS

فقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  للغي2.
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 709 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

50000)مكناس)) (- ( 5)مكناس) مرجان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الفزني) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) الفزني  هشام  السيد 

 50000 دياآ سايس) بلوك ب آقم))

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) الفزني  هشام  السيد 

 50000 دياآ سايس) بلوك ب آقم))

مكناس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمكناس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)3653.

11 7I

BOUCHAHMA HICHAM

 STE RAYANE ET

 SOULAIMANE DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH(maroc

 STE RAYANE ET SOULAIMANE

DE CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0  مكرآ 
حي هيالفا دآب بوطويل مراكش 

marrakech 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 
1080(9

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 RAYANE ET SOULAIMANE DE

.CONSTRUCTION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS OU DE

.CONSTRUCTION
عنوان املقر االجتماعي):)0 )مكرآ)
مراكش) بوطويل  دآب  هيالفا  حي 
marrakech(40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
السيد سليمان العالوي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سليمان العالوي))عنوافه(ا))
 ( شقة) (761 عماآة) الشرف  تجزئة 

ازدهاآ)0150 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سليمان العالوي))عنوافه(ا))
 ( شقة) (761 عماآة) الشرف  تجزئة 

ازدهاآ)0150 )مراكش املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
فوف25) (10 بتاآيخ) ( بمراكش) التجاآية 

0)0))تحت آقم)117079.

11 8I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

AMINAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
آف  آأسمال الشركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين ) عماآة لوماتينيون 

الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

0150)، البيضاء املغرب

AMINAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي آقم 3 ط 

)1 اقامة إمان سنت2 زفقة جي2اآدو - 

0000) البيضاء املغرب.

آف  آأسمال الشركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(05899

الوحيد) الشريك  قراآ  بمقت�شى 

تم) ((0(0 أكتولر) ((( في) املؤآخ 

قدآه) بمبلغ  الشركة  آأسمال  آف  

»900.000)دآهم«)أي من)»100.000 

عن) دآهم«) (1.000.000« إلى) دآهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداآ و املستحقة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753638.

11 9I

SOCIETE SEJD SARL

NADYLIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

NADYLIS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 residence وعنوان مقرها االجتماعي

 imane 19 rte(moujahidin  -

.90000 tanger(maroc

تغيي2 نشاط الشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.61765

في) املؤآخ  الوحيد  الشريك  قراآ 

نشاط) تغيي2  تم  ((0(0 شتن25) ((9

 commissionnaire(de«(الشركة من

 transport(nationales(et

 internationales( de  

 transport (« إلى) (»marchandises

 nationales(et( internationales(de

.»marchandises

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) بتاآيخ) 0) ( بطنجة) التجاآية 

0)0))تحت آقم)77)35).

1150I

zarkal(&(associés

NCI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

zarkal & associés

131 شاآع عبد املومن الطابق 6 آقم 

)) ، 0100)، الداآ البيضاء املغرب

NCI MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طوآ 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1  شاآع 

الزآقطوني اقامة االستقراآ الطابق 

5 املكتب 17 - 0000 الداآ البيضاء 

املغرب.

حل شركة
آقم التقييد في السجل التجاآي 

. 18995

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

0)0))تقرآ حل) 09)شتن25) املؤآخ في)

 NCI(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 500.000 مبلغ آأسمالها) ( (MAROC

  1 اإلجتماعي) دآهم وعنوان مقرها 

االستقراآ) اقامة  الزآقطوني  شاآع 

الداآ) (0000  -  17 املكتب) (5 الطابق)

ليس) (: ل) فتيجة  املغرب  البيضاء)

للشركة اي نشاط.
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و حدد مقر التصفية ب)1 )شاآع)

الطابق) االستقراآ  اقامة  الزآقطوني 

5)املكتب)17 - 00000)الداآ البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) الكتاآي  ( معز) السيد(ة))

املومن) عبد  شاآع  ((10 عنوافه(ا))

دآج))1)طابق) )شقة)13 0000)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) القافوني  اإليداع  تم 

 09 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)7)7533.

1151I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

WISPER IO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمراآ نشاط الشركة

أوديت هاوس 
تجزئة الكولين ) عماآة لوماتينيون 

الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

0150)، البيضاء املغرب

WISPER IO MAROC

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: توين 

سنت2 الطابق 8 زاوية شاآع املسي2ة و 

الزآقطوني - - البيضاء املغرب.

»استمراآ نشاط الشركة«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.381805

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)30)يوفيو)0)0))تقرآ ما يلي

آغم) الشركة  حل  بعدم  قراآ  (

الخسائر املسجلة.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) البيضاء) بالداآ  التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753637.

115(I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

 TOP TRANSPORT

ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE

 RUE(DE(VIMY  N°28

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 TOP TRANSPORT ALLIANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شاآع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 1  - 

0000) الداآالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 778(7

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT ALLIANCE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائ  والتعشي2.

6))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   1 الطابق) (3 مرس السلطان شقة)

0000))الداآالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد الرثوني عبد الرزاق):))500 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  الرثوني  السيد 

 (6(0( تجزئة الزهراء) (38 عنوافه(ا))

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرزاق) عبد  الرثوني  السيد 

 (6(0( تجزئة الزهراء) (38 عنوافه(ا))

برشيد املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)7)778 .

1153I

بالم فيديس ش م م

DIESEL TIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

بالم فيديس ش م م

169 شاآع محمد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الراب  آقم 15 سيدي 

عثمان، 0700)، الداآ البيضاء 

املغرب

DIESEL TIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 169 شاآع 

محمد بوزيان فرحتين 9 الطابق 

الراب  آقم 15 سيدي عثمان - 

0700) الداآ البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي -.

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»169)شاآع محمد بوزيان فرحتين)9 

الطابق الراب  آقم)15)سيدي عثمان)

املغرب«) البيضاء) الداآ  ((0700  -

 T( IC الفداء) ابراج  (109 »آقم) إلى)

و) السادس  محمد  شاآع  زاوية  (M9

شاآع الفداء)-)50 0))الداآ البيضاء))

املغرب«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753660.

115 I

BCNG

STE: HL CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: HL(CARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شاآع الزآقطوني الطابق 9 آقم)9 

الداآ البيضاء - 0050) الداآ 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

 79189

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 شتن25) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HL CARE

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشاآة)

في التسيي2.

(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آقم)9  (9 الطابق) الزآقطوني  شاآع 

الداآ البيضاء)-)0050))الداآ البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) آأسمال  مبلغ 
10.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

السيد توفيق عبد الحكيم البقالي)
:  5.000,00)حصة بقيمة)100)دآهم)

للحصة).
((: سلطافة) بن  لبنى  السيدة 
دآهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000,00

للحصة).
)السيد توفيق عبد الحكيم البقالي)

: 50)بقيمة)100)دآهم.
 50 (: سلطافة) بن  لبنى  السيدة 

بقيمة)100)دآهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد توفيق عبد الحكيم البقالي)
فيال) بالفكا  ماآينا  إقامة  عنوافه(ا))
الداآ البيضاء) ((0050 داآ بوعزة) ((3

املغرب.
السيدة لبنى بن سلطافة عنوافه(ا))

أملافيا)6133))أملافيا أملافيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد توفيق عبد الحكيم البقالي)
فيال) بالفكا  ماآينا  إقامة  عنوافه(ا))
الداآ البيضاء) ((0050 داآ بوعزة) ((3

املغرب
السيدة لبنى بن سلطافة عنوافه(ا))

أملافيا)6133))أملافيا املغرب
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 10 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753370.

1155I

FIDUALOUKHOUA SARL

BARAE MINI MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES(MAROC

BARAE MINI MARKET شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  فرح 6 
الطابق األآ�شي ايموزاآ كندآ صفرو 

صفرو 30100 صفرو املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

3073

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((0(0 فوف25) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BARAE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MINI MARKET

غرض الشركة بإيجاز):)بي  وتوزي )

املواد الغدائية

).)االست2اد و التصدير.

 6 فرح) ( (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق األآ�شي ايموزاآ كندآ صفرو)

صفرو)30100)صفرو املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: لزآك) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى لزآك عنوافه(ا))

حي اللة عرلية ايموزاآ كندآ))30100 

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى لزآك عنوافه(ا))

حي اللة عرلية ايموزاآ كندآ))30100 

صفرو املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( االبتدائية بصفرو)

0)0))تحت آقم)00)/0 5.

1156I

بالم فيديس ش م م

DIESEL TIME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القافوني للشركة

بالم فيديس ش م م

169 شاآع محمد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الراب  آقم 15 سيدي 

عثمان، 0700)، الداآ البيضاء 

املغرب

DIESEL TIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 169 شاآع 

محمد بوزيان فرحتين 9 الطابق 

الراب  آقم 15 سيدي عثمان - 

50 0) الداآ البيضاء .

تحويل الشكل القافوني للشركة

آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(60385

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

املؤآخ في)16)أكتولر)0)0))تم تحويل)

الشكل القافوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753660.

1157I

بالم فيديس ش م م

DISEL TIME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بالم فيديس ش م م

169 شاآع محمد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الراب  آقم 15 سيدي 

عثمان، 0700)، الداآ البيضاء 

املغرب

DISEL TIME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 169 شاآع 

محمد بوزيان فرحتين 9 الطابق 

الرب  آقم 15 سيدي عثمان - 

0700) الداآ البيضاء املغرب.

تفويت حصص
آقم التقييد في السجل التجاآي 

.(60385

بمقت�شى الجم  العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتولر) (16 في) املؤآخ 

املصادقة على):

هللا) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 اجعيبة)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

أكتولر) (16 عادل اجعيبة بتاآيخ) (ة))

.(0(0

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم  (

 11 بتاآيخ) ( بالداآ البيضاء) التجاآية 

فوف25)0)0))تحت آقم)753660.

1158I

شركة فيدوسو

 STE SAFOUAN NEGOCE  

SARL-AU
إعالن متعدد القراآات

شركة فيدوسو

)10 شاآع املوحدين الحسيمة ، 

000)3، الحسيمة املغرب

 STE SAFOUAN NEGOCE  

SARL-AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 10 شاآع 

تدغين الطابق االول امزوآن - 

000)3 الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
آقم التقييد في السجل التجاآي: 

.13(5

بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)09)شتن25)0)0)

تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط جديد للشركة

قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تنقيح القافون االسا�شي للشركة)
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند آقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط النقل الخاص املشت2ك)

لالشخاص

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاآيخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم)533.

1159I

STE BAHMAD OFFICE SARL AU

BAHMAD OFFICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BAHMAD OFFICE SARL AU

 1زفقة الحسين الخضاآ الطابق 3 

الشقة ب6 فاس ، 30000، فاس 

املغرب

 BAHMAD OFFICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1زفقة 

الحسين الخضاآ الطابق 3 الشقة 

ب6 فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6((91

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 ف25اير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAHMAD OFFICE SARL AU

استشاآة) (: غرض الشركة بإيجاز)

ضريبية)(توطين).

:) 1زفقة) املقر االجتماعي) عنوان 

الشقة) (3 الطابق) الخضاآ  الحسين 

ب6)فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( احمد) با  حميد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوافه(ا)) السيد حميد با احمد)

آقم)5)دآب بردلة باب الخورة فاس)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

)عنوافه(ا)) السيد حميد با احمد)

آقم)5)دآب بردلة باب الخورة فاس)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

التجاآية بفاس))بتاآيخ)06)ماآس)0)0) 

تحت آقم)0010813)03111 .

1160I

Chtita(ayyoub

SOS 24

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Chtita(ayyoub

 hay(saada(ain(taoujdate ، 16

51100، Ain(taoujdate(Maroc

SOS 24 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل آقم 

39) قطعة الوفاق عين السمن - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

آقم التقييد في السجل التجاآي : 

6 681

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القافون) ((0(0 أكتولر) (1(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.( 

مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تنظيف واجهات املحالت واملخازن و)

املنازل.

عنوان املقر االجتماعي):)محل آقم)

(- السمن) عين  الوفاق  قطعة  ((39

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ آأسمال الشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اشرف) احراكة  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) اشرف  احراكة  السيد 

 101(0 ( املسي2ة) ( 3( آقم) (5 امل)

الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) اشرف  احراكة  السيد 

 101(0 ( املسي2ة) ( 3( آقم) (5 امل)

الرلاط املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

فوف25) (11 بتاآيخ) ( بفاس) التجاآية 

0)0))تحت آقم)0)0)/3055.

1161I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP BMCI SELECTION

ACTIONS DIVIDENDES
إعالن متعدد القراآات

 FCP BMCI SELECTION

ACTIONS DIVIDENDES

صندوق مشت2ك للتوظيف

آسماله 1.000.000,00 دآهم

الكائن مقره : الداآ البيضاء- 6)، 

ساحة األمم املتحدة   

تعديــل فظــام التدبيـر 

إداآة) مجلس  بموجب  (-I

 BMCI ASSET« التدبي2) مؤسسة 

 7 في) املنعقد  (،»MANAGEMENT

شتنبـر)018)،)تقرآ:

لتصبح) الشركة  تسمية  تغيي2 

 FCP BMCI PREMIUM EQUITY«

INCOME«؛

تغيي2 هدف التدبي2؛

تغيي2 تخصيص النتائج؛)

تعديل فظام التدبي2.)

من) التدبي2  فظام  اعتماد  تم  (-II

طرف الهيأة املغرلية لسوق الرساميل)

 (0(0 شتن25) ((5 بتاآيخ) (»AMMC«

 .GP(01(6(تحت آقم
III-)تم القيام باإليداع القافوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجاآية للداآ البيضاء)بتاآيخ))10 

فوفبـر)0)0))تحت آقم)00 753.    

عن املستخلص والبيافات

116(I

FOUZMEDIA

CARRIZO EXPORT
إعالن متعدد القراآات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CARRIZO EXPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زفقة 

3) عماآة )8 الرقم ) املنطقة 

الصناعية - - القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القراآات«
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آقم التقييد في السجل التجاآي: -.
بمقت�شى الجم  العام االستثنائي)

املؤآخ في)01)شتن25)0)0)
تم اتخاذ القراآات التالية:)

قراآ آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ملكية) في  الحصص  جمي   تفويت 
السيد) لفائدة  الكودي رالد  السيد 
أصبح شريك) الذي  يوسف  ازعيطر 
القافوني) الشكل  تغيي2  بعد  وحيد 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة بشريك واحد
قراآ آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
حذف)) بعد  الشركة  نشاط  تغيي2 
ومقاول في األشغال) ( نشاط التجاآة)
البناء) وأشغال  املختلفة  املختلفة 
الشركة) نشاط  أصبح  واالستي2اد 
وأشغال) التصدير  على  يقتصر 

الوساطة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند آقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ملكية) في  الحصص  جمي   تفويت 
السيد) لفائدة  الكودي رالد  السيد 
أصبح شريك) الذي  يوسف  ازعيطر 

القافوني) الشكل  تغيي2  بعد  وحيد 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 
له) وفوت  واحد  بشريك  املحدودة 

مهمة اإلمضاء
بند آقم)):)الذي ينص على مايلي:)
حذف)) بعد  الشركة  نشاط  تغيي2 
ومقاول في األشغال) ( نشاط التجاآة)
البناء) وأشغال  املختلفة  املختلفة 
الشركة) نشاط  أصبح  واالستي2اد 
وأشغال) التصدير  على  يقتصر 

الوساطة
باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 
 08 بتاآيخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتولر)0)0))تحت آقم) 7953.

1163I

SFCPB

SFCPB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SFCPB
9) شاآع عمرو بن عاص الدوآ 
الثالث آقم 6) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

SFCPB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شاآع 

عمرو بن عاص الدوآ الثالث آقم 6) 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
آقم التقييد في السجل التجاآي : 

98591

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القافون) إعداد  تم  ((019 ماي) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.SFCPB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تصني ) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

(• (PVC فجاآة األملنيوم ملطبخ رشب)

فقل وتوزي  البضائ  لحساب راص)

•)تسويق املنتجات الدوائية.

9))شاآع) عنوان املقر االجتماعي):)

عمرو بن عاص الدوآ الثالث آقم)6) 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) آأسمال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: العبودي) معاد  السيد 

حصة بقيمة)100)دآهم للحصة).

بقيمة) (1 (: السيد معاد العبودي) (

100)دآهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوافه(ا)) العبودي  معاد  السيد 

قطاع حي املنزه ج آقم)5)3)القنيطرة)

070 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوافه(ا)) العبودي  معاد  السيد 

قطاع حي املنزه ج آقم)5)3)القنيطرة)

070 1)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القافوني  اإليداع  تم 

يوفيو) بتاآيخ) )) ( بطنجة) التجاآية 

019))تحت آقم)568 )).

116 I
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املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعولات املقاولة

فتح مسطرة اإلفقاذ

 GMS في مواجهة شركة ج م س فود

FOOD في شخص م.ق

ملف آقم : 0/8315/58)0)

إشعاآ

 (0(0/69 بمقت�شى الحكم عدد)

في ((0(0 أكتولر) ((7 بتاآيخ)  الصادآ 

عــــــدد) املقـــاولــــة  صعولات  ملف 

املحكمة) قضــــــت  ((0(0/8315/58

التجاآية بمراكش):

مواجهة) في  اإلفقاذ  مسطرة  فتح 

 GMS FOOD فود) م س  ج  شركة 

بالسجل) املسجلة  م.ق  شخص  في 

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بمراكش تحت آقم)551 8.

 وعينت السيد عبد الرحيم اسميح

قاضيا منتدبا والسيد محمد بنجلون)

فائبا عنه.

والسيد محمد السكوآي والكائن)

 3 بعماآة التيسي2 الطابق األول آقم)

زفقة لكبي2 بن بوعزة حي يوسف بن)

تاشفين طريق تاآكة مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلولة مرفقة بالوثائق وذلك دارل)

أجل شهرين يمدد هذا األجل شهرين)

راآج) القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغرلية.

االشعاآ) هذا  نشر  تاآيخ  من 

ملقتضيات) طبقا  الرسمية  بالجريدة 

من مدوفة) (7(0 و) (719 املواد) 58،)

التجاآة.
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

24

املحكمة التجاآية بمراكش

بي  الحق في كراء محل تجاآي

ملف آقم : 7 0/1)0)

حساب عدد 368)

في مؤآخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بمراكش) ومسجل  ((0(0 يوليو) (10

بتاآيخ)8))يوليو)0)0).

اإلله) عبد  السيد  من  كل  باع 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحطامي 

الساكن) (E31(79 آقم) الوطنية 

703)تجزئة املساآ طريق آسفي) برقم)

النياش) عثمان  والسيد  مراكش 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

آقم)Y360(53)الساكن بإقامة سلمى)

عماآة أ آقم)11)تاآكة مراكش.

)لفائدة السيد صويلة عبد الهادي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

أسيف) بحي  الساكن  (E 058 (آقم

آقم))17)مراكش.

التجاآي) املحل  كراء) في  الحق 

بالحي الصناعي سيدي غافم) الكائن 

للنجاآة) واملعد  مراكش  ( 36 آقم)

واملسجل بالسجل التجاآي تحت آقم)

 5 113)(بنسبة)°50%))و))5 113 

 380.000 بمبلغ) ((%50° (بنسبة)

دآهم.

املذكوآين) البائعين  دائني  فعلى 

الى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاآي  السجل  قسم 

التجاآية بمراكش دارل أجل يبتدئ)

من تاآيخ نشر االعالن األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر االعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن آئيس كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش

ملف آقم : 0)0)/1 1
حساب عدد : 351)

بي  أصل تجاآي
مؤآخ) توثيقي  عقد  ( بمقت�شى)

بتاآيخ)))سبتم25)0)0))مسجل في)10 

تحت املراج  التالية:) ((0(0 سبتم25)

أمر) (00 909( (: املداريل) كناش 

توصيل) (، (686/(0(0 باستخالص)

األداء)9 0058110))0).

املسماة) الشركة  باعت 

NOTARIAD)،)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك وحيد آأسمالها)

مقرها) والكائن  دآهم  ( ((0.000.00

نهيد) بن  قاعة  بمراكش،) اإلجتماعي 

املقيدة) عزوفة،) اللة  و65) آقم) 6)

(،60335 عدد) التجاآي  بالسجل 

آقم) الجبائي  للتعريف  الحاملة 

ملوحد) التعريف  وآقم  (065(8998

.001611 9(600050

 HATANI RIADS(للشركة املسماة

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

 10.000.00 آأسمالها) شريك وحيد،)

دآهم،)الكائن مقرها بمراكش،)ابواب)

شقة) آقم) )1،) عماآة  مراكش،)
التجاآي) بالسجل  واملقيدة  (1 آقم)

(،10(597 عدد) تحت  بمراكش 

آقم) الجبائي  للتعريف  الحاملة 

وآقم التعريف املوحدآقم) ( (7571

.00( 1(156000013

مجموع األصل التجاآي املستغل)

بمراكش،) الكائن  ( للضيافة) كداآ 

املدينة آقم) 6)و65)دآب اللة عزوفة)

بالسجل) واملقيدة  نهيد  بن  قاعة 

السجل) من  (60.335 عدد) التجاآي 

من) ((11 عدد) وتحت  التحليلي 

تحت) واملستغل  الت2تيبي  السجل 

.NOTARIAD(شعاآ

 589.050.00 بثمن إجمالي قدآه)

دآهم تم اإلبراء)منه في العقد.

البائعة) الشركة  دائني  على 
يتقدموا) أن  أعاله  املذكوآة 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاآي)
دارل) بمراكش،) التجاآية  باملحكمة 
اإلعالن) نشر  تاآيخ  من  يبتدئ  أجل 
(15))من نشر) األول ويتنهي في اليوم)

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني)

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

120 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش
ملف آقم : ) 0/1)0)
حساب عدد : 350)

بي  أصل تجاآي
مؤآخ) توثيقي  عقد  ( بمقت�شى)
مسجل) ((0(0 سبتم25) (19 بتاآيخ)
املراج ) تحت  ((0(0 سبتم25) في) ))
 0053577 (: التالية:)كناش املداريل)
(، 6606/(0(0 باستخالص) أمر 
توصيل األداء)9 110)159)0)0).
 RIAD املسماة) الشركة  باعت 
PAPILLON)،)شركة ذات املسؤولية)
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 
دآهم) ( (100.000.00 آأسمالها)
بمراكش،) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
املدينة،املقيدة) تيزوكرين  دآب  (15
(، 6.501 عدد) التجاآي  بالسجل 
آقم) الجبائي  للتعريف  الحاملة 
املوحد) التعريف  وآقم  ( 0395657

.0000589 000000(
 GARDEN املسماة) للشركة 
شركة ذات املسؤولية) (WONDERS
وحيد،) شريك  ذات  املحدودة 
الكائن) دآهم،) (10.000.00 آأسمالها)
أ) االطل�شي  عماآة  بمراكش،) مقرها 
عالل) شاآع  (،15 آقم) (،5 طابق) (،1
التجاآي) بالسجل  واملقيدة  الفا�شي 
(،103 093 عدد) تحت  بمراكش 
آقم) الجبائي  للتعريف  الحاملة 
املوحد) التعريف  وآقم  ( 5633359

آقم)0000087)3158 )00.

 II.  -  إعالنات قضائية
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مجموع األصل التجاآي املستغل)

بمراكش،) الكائن  ( للضيافة) كداآ 

آقم)18،)آياض الزيتون لقديم،)دآب)

التجاآي) بالسجل  واملقيدة  جديد 

التحليلي) السجل  من  ( 6501 عدد)

السجل) من  (1770 عدد) وتحت 

 RIAD الت2تيبي واملستغل تحت شعاآ)

.PAPILLON

 350.000 قدآه) إجمالي  بثمن 

دآهم تم اإلبراء)منه في العقد.

البائعة) الشركة  دائني  على 

يتقدموا) أن  أعاله  املذكوآة 

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاآي)

دارل) بمراكش،) التجاآية  باملحكمة 

اإلعالن) نشر  تاآيخ  من  يبتدئ  أجل 

(15))من نشر) األول ويتنهي في اليوم)

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني)

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

121 مكرر

املحكمة التجاآية بمراكش

ملف آقم : 3 0/1)0)
حساب عدد : 9 3)

بمقت�شى عقد عرفي مؤآخ في فاتح)

بمراكش) واملسجل  ((0(0 سبتم25)

قدم السيد) ((0(0 سبتم25) (( بتاآيخ)

للبطاقة) الحامل  هشام  بوشحمة 

والساكن) (Y(03567 آقم) الوطنية 

بتجزئة العزوزية العماآة)81)1)شقة)

 OUMAKA CONSEIL7)لشركة آقم)

تجزئة) في  اإلجتماعي  مقرها  الكائن 

 17 آقم) (1 ازلي الجنوبي مخزن آقم)

مراكش في طوآ التأسيس.

الكائن) التجاآي  األصل  جمي  

 1(81 العماآة) العزوزية  بتجزئة 

 1(1( 6 شقة آقم)7)مراكش واملعد)

بجمي ) التجاآي  بالسجل  واملسجل 

عناصره املادية واملعنوية كحصة في)

شركة قوم بمبلغ)8600 )دآهم.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكوآ)
إل) بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاآي  السجل  قسم 
التجاآية بمراكش دارل أجل يبتدئ)
في) وينتهي  االول  اإلعالن  تاآيخ  من 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن الثاني)

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

122 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف آقم : 0)0)/09/7

حساب عدد : 389)/0)0)
بي  أصل تجاآي

مؤآخ) توثيقي  عقد  ( بمقت�شى)
مسجل) ((0(0 أغسطس) (31 بتاآيخ)
في)31)سبتم25)0)0)،)األستاذة مريم)

املغراوي املوثقة بفاس.
امهندز) حسنية  السيدة  باعت 
زفقة) (19 بفاس) الساكنة  (U7 66

النعناع شاآع القرويين الن2جس)1.
للمشت2ي السيد املامون الشرادي)
بفاس) الساكن  (CD9019( االشهب)
دواآ أيت يعقوب عين بالداآ البيضاء.
االشهب) الشرادي  األمين  السيد 
CD156936)بفاس دواآ ايت يعقوب)

عين بالداآ البيضاء)موالي يعقوب.
عدد) 6335،) تجاآي  أصل  بي  
الكائن بفاس زفقة بي2و آقم)13)شاآع)

موالي آشيد.
بثمن قدآه):)50.000.

أجل) دارل  التعرضات  وتقبل 
تاآيخ) من  يوما  ((15) عشرة) رمسة 

النشرة الثافية بالجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

السيد املصطفى حطابي

6 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاآي
ملف بي  عدد 0)0)/08
حساب راص : 357)
عقد بي  أصل تجاآي

سعد) (ذ  توثيقي) عقد  بمقت�شى 
بفاس) مؤآخ  بفاس)) موثق  بوعنان 
ومسجل) ((0(0 سبتم25) بتاآيخ) )

بفاس بتاآيخ) )سبتم25)0)0).

باع السيدان):
آقم) ادآي�شي،) سرغيني  محمد 
الساكن) (،C6(58( بطاقته الوطنية)
بفاس)166)حي األداآسة شاآع موالي)
.25% حدودة) في  الزآهوني،) احمد 
الغالي سرغيني ادآي�شي،)آقم بطاقته)
C1 1993،)الساطن بفاس) الوطنية)
تجزئة وئام طريق ايموزاآ في) (7 آقم)

حدود)25%.
آقم) البياش،) هشام  (: للسيدان)
بطاقته الوطنية)C 71161)والساكن)
تجزئة الراشيدية) (3 زفقة) ( 6 بفاس)

طريق عين الشقف.
بطاقته) آقم  الخليفي،) محمد 
الوطنية)C831 8)والساكن بفاس)) 
زفقة محمد غازي شقة)9)شاآع عالل)

بن عبد هللا.
التجاآي) األصل  من  (50%
الحي) ((6 آقم) بفاس  واملستغل 

الصناعي عين النقبي.
واملسجل بالسجل التجاآي بفاس)
بثمن) و6 )7 ) آقم)  )7 ) تحت 

قدآه)80.000))دآهم.
حسب الشروط املنصوص عليها)

بعقد البي .
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحكمة التجاآية بفاس دارل أجل)
يوما) ((15) عشرة) يتعدى رمسة  ال 

ابتداءا من النشرة الثافية.
النشرة الثافية

عن آئيس كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاآي
ملف آقم : 0/105)0)

حساب رصو�شي : )155 م
بي  أصل تجاآي

املؤآخ) التوثيقي  العقد  بموجب 
باع بموجبه) ((0(0 يوليو) ((0 بتاآيخ)
السيد محمد املود الحامل لبطاقة)
)األصل) (JC7 035 التعريف الوطنية)
مشروع) (193 برقم) الكائن  التجاآي 
واملسجل) أكادير  السالم  آياض 
بالسجل التجاآي باملحكمة التجاآية

لفائدة) آقم)  76 ) تحت  بأكادير  (
السيد محمد جوالة الحامل لبطاقة)
 J8 566 آقم) الوطنية  التعريف 
بنسبة)%60)والسيدة رديجة جوالة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
آقم)J366983)بنسبة)%20)والسيدة)
لبطاقة) الحاملة  جوالة  امينة 
 J38 886 آقم) الوطنية  التعريف 
قدآه) اجمالي  بثمن  (20% بنسبة)

80.000))دآهم.
ولذلك فإن آئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجاآية بأكادير دارل أجل)
املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 
من) الثافية طبقا للمادة) 8) للنشرة 

مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

تحت جمي  التحفظات

آئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد كهتاني

26 مكرر

املحكمة التجاآية بأكادير
مكتب السجل التجاآي
ملف آقم : 0/115)0)

حساب رصو�شي : 900 م
تقديم أصل تجاآي كحصة في شركة
املؤآخ) العرفي  العقد  بموجب 
السيد) قدم  ((0(0 سبتم25) ((5 في)
افجاز عمر الحامل لبطاقة التعريف)
األصل) جمي   (EB(1557 الوطنية)
 ( شاآع) (119 برقم) الكائن  التجاآي 
ماآس سيدي يوسف أكادير واملسجل)
 7(6 8 بالسجل التجاآي تحت آقم)
.HIZA PROMO(كحصة في شركة

ولذلك فإن آئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجاآية بأكادير دارل أجل)

املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 

 8 (،83 للنشرة الثافية طبقا للمواد)

و) 10من مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

تحت جمي  التحفظات
آئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد كهتاني

27 مكرر
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املحكمة التجاآية بأكادير

مكتب السجل التجاآي

ملف آقم : 0/116)0)

حساب رصو�شي : )170 م

بي  أصل تجاآي
املحرآ) البي   عقد  بمقت�شى 

يخلف) الحق  عبد  األستاذ  بمكتب 

محام بهيئة أكادير املصحح اإلمضاء)

بتاآيخ)9)أكتولر)0)0).

فاضمة) السيدة  بموجبه  باعت 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الصابري 

األصل) (JT1  (9 آقم) الوطنية 

بلوك س) التجاآي الكائن برقم) 31)

حي الهدى أكادير واملسجل بالسجل)

بأكادير) التجاآية  باملحكمة  التجاآي 

السيدة) لفائدة  (6 836 آقم) تحت 

لبطاقة) الحاملة  مودفاني  سعاد 

  EA39833 آقم) الوطنية  التعريف 

بثمن اجمالي قدآه)80.000)دآهم.

ولذلك فإن آئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجاآية بأكادير دارل أجل)

املوالية) ((15) يوما) عشرة  الخمسة 

من) الثافية طبقا للمادة) 8) للنشرة 

مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

تحت جمي  التحفظات

آئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد كهتاني

28 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة بي2ل تكستيل 

ش.م.م
في شخص ممثلها القافوني

بتاآيخ) الصادآ  الحكم  بمقت�شى 

عدد) امللف  في  ((0(0 أكتولر) (15

الحكم) آقم  ((019/8301/83

التجاآية) قضت املحكمة  ((0(0/68

بطنجة.

بفتح مسطرة التسوية القضائية)

تكستيل) بيل  شركة  مواجهة  في 

القافوني) ممثلها  شخص  في  ش.م.م 

شاآع) اإلجتماعي  مقرها  قضائيا 

للتصدير) الحرة  الصناعية  املنطقة 

آقم) بقعة  (13 ومجموعة) بطنجة 

بالسجل) مسجلة  األول  الطابق  (5

التجاآية) املحكمة  لدى  التجاآي 

بطنجة تحت عدد))17.

بتحديد تاآيخ التوقف عن الدف )

منذ شهر سبتم25)019).

سعيد) محمد  السيد  بتعيين 

والسيد) منتدبا  قاضيا  حجاجي 

محمد الزفطاآي قاضيا منتدبا فائبا)

سنديكا) مسكين  الحسن  والسيد 

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلولة مرفقة بالوثائق وذلك دارل)

أجل شهرين))ابتداء)من هذا اإلشعاآ)

بالجريدة الرسمية طبقا للمواد)-687

.686-569
عن آئيس كتابة الضبط

32

املحكمة التجاآية بطنجة

ملف عدد : 0)0)/386

ملف تفويت أصل تجاآي عن طريق 
البي 

كتابة) مصلحة  آيئس  يعلن 

الضبط باملحكمة التجاآية بطنجة،)

في) مؤآخ  موثق  عقد  بمقت�شى  أفه 

باع السيد محمد) ((0(0 1))سبتم25)

بن مو�شى الحامل لبطاقة التعريف)

الوطنية آقم) L 6)واملسجل بالسجل)

(،7  0( التجاآي بطنجة تحت عدد)

مجموع األصل التجاآي ذي الشعاآ)

والكائن) (I CARAMBA التجاآي)

بطنجة) )شاع منصوآ الذهبي لفائدة)
آقم جواز) (KARIM ABABSA السيد)

  17CH 89(96 هو) الفرن�شي  سفره 
التجاآي) األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدآه) البي   موضوع 

900.000)دآهم.

التعرضات) جمي   فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دارل 
 تاآيخ النشر الثاني طبقا للفصل) 8 

وما يليه من مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

عن آئيس كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجاآية بطنجة
ملف عدد : 0)0)/ 38

ملف تفويت أصل تجاآي عن طريق 
الهبة

كتابة) مصلحة  آيئس  يعلن 
الضبط باملحكمة التجاآية بطنجة،)
أفه بمقت�شى نسخة من آسم عدلي)
وهب) (،(016 ماي) (31 لهبة محرآ في)
لبطاقة) الحامل  السيد محمد شاتر 
 K9619 عدد) الوطنية  التعريف 
والساكن بطنجة شاآع سيدي محمد)
 33 آقم الداآ) ((5 بن عبد هللا زفقة)
بطنجة) التجاآي  بالسجل  واملسجل 
)770،)مجموع األصل التجاآي) عدد)
الكائن مقره بطنجة شاآع شتن25 آقم)
135،)لفائدة السيدة الزهرة امليموني))
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
شاتر) آشيد  والسيد  (K6(913 آقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
قيمة) وحددت  (K(97559 عدد)
األصل التجاآي موضوع الهبة في مبلغ)

إجمالي قدآه)0.000))دآهم.
التعرضات) جمي   فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاآيخ) دارل أجل)
وما) للفصل) 8) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

عن آئيس كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة التجاآية بطنجة
ملف عدد : 0)0)/385

ملف تفويت أصل تجاآي عن طريق 
الهبة

كتابة) مصلحة  آيئس  يعلن 
الضبط باملحكمة التجاآية بطنجة،)
في مؤآخ  موثق  عقد  بمقت�شى  أفه 

0)0))وهب السيد عمر)  15)أكتولر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الرحيمي 
والساكن) (K37565( آقم) الوطنية 
شاآع الفلك آقم)))واملسجل بالسجل)
(،59310 التجاآي بطنجة تحت عدد)
مجموع األصل التجاآي الكائن مقره))
لفائدة) سيغين  شاع  ( 6 بطنجة)
الحامل) الرحيمي آقم  السيد محمد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
)والسيد عثمان الرحيمي) (K3 5765
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
آقم)K381570)وحددت قيمة األصل)
التجاآي موضوع الهبة في مبلغ إجمالي)

قدآه)30.000))دآهم.
التعرضات) جمي   فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاآيخ) دارل أجل)
وما) للفصل) 8) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

عن آئيس كتابة الضبط

31 مكرر

املحكمة االبتدائية بازرو
ملف  آقم : 0)0)/)0
حساب آقم :  88)

اعالن بي  أصل تجاآي
 (8 بمقت�شى عقد توثيقي بتاآيخ)
باع) بموجبه  والذي  ((0(0 سبتم25)
السيد محمد علوي امحمدي الحامل)
للسيد محمد) (،Z336897 ل ب ت)
اشرف صابر الحامل ل ب ت ب و آقم)
AD(0(086)مجموع االصل التجاآي)
شاآع) املركز  اللوح  عين  ب  الكائن 
مسجال) كان  والذي  الثاني  الحسن 
ازآو،) باالبتدائية  التجاآي  بالسجل 
قدآه) بثمن  وذلك  (10 0 آقم) تحت 

0.000 )دآهم.
لذلك فان جمي  التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توض  
يوما) (15 االبتدائية بازآو دارل اجل)

من تاآيخ صدوآ النشرة الثافية.
النشرة الثافية

آئيس مصلحة كتابة الضبط

91 مكرر
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املحكمة االبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجاآي

س)/)ت)5 10

حساب عدد):)691 1

ملف آقم)0/03)0)

بي  أصل تجاآي

من) و 8) (83 للمادتين) تطبيقا 

عقد) ولمقت�شى  التجاآة،) مدوفة 

توثيقي محرآ من طرف األستاذ سمي2)

سبتم25) فاتح  في  املؤآخ  الزآهاوي 

سبتم25) (30 بتاآيخ) واملسجل  ((0(0

0)0))بأسفي.

املتواجد) التجاآي  بي  األصل  تم 

ب))RUE DE R’BAT 3)مساحته)176 

مت2 مرب .
التجاآي) بالسجل  املسجل 

الشروط) حسب  (10 5 آقم) تحت 

بثمن) البي ،) بعقد  عليها  املنصوص 

قدآه)1.000.000)دآهم.

يتعرضوا) أن  البائ   لدائني  يجوز 

أجل) دارل  البي   ثمن  أداء) على 

أقصاه)15)يوما بعد النشر الثاني لهذا)

مضموفة) آسالة  بواسطة  اإلعالن 

بإيداع) أو  بالتوصل  اإلشعاآ  م  

بكتابة) وصل  مقابل  التعرض  هذا 

الضبط بهذه املحكمة ويجب أن يبين)

مبلغ) البطالن  طائلة  تحت  التعرض 

الدين وأسبابه واملوطن املختاآ دارل)

دائرة املحكمة.

النشرة الثافية
عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

124 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
شعبة السجل التجاآي

ملف آقم : 0/16)0)

حساب عدد : 5678)
بي  أصل تجاآي

بتاآيخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

االستاذة) تلقاه  (،(0(0 9)أكتولر)

باعت) بسال،) موثقة  حمينة  شيماء)

السيدة هاجر بلفقيه القاطنة بشقة)

3))عماآة)5))إقامة بسم هللا املحيط)

لبطاقة) والحاملة  سال،) العيايدة 

،AB6(1 81 التعريف الوطنية آقم)

)لفائدة السيد علي اغويندي،)الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
جمي  األصل التجاآي) (،AB1(6199
والكائن) شاي  قاعة  من  املتكون 
 10 بسال بوشوك لعيايدة محل آقم)
واملقيد بالسجل التجاآي) (68 عماآة)
باملحكمة االبتدائية بسال تحت آقم)

. 7758
التعرضات) ستقبل  وعليه،)
لدى) التجاآي  السجل  بمصلحة 
املحكمة االبتدائية بسال دارل أجل)
صدوآ) تاآيخ  من  يوما  (15 أقصاه)
للمادة) وذلك  اإلعالن األول والثاني،)

 8)من مدوفة التجاآة).
النشرة األولى

14 مكرر

املحكمة االبتدائية ألبي الجعد
بي  أصل تجاآي

في) مؤآخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
0)0))من طرف األستاذ) 9))سبتم25)
البيضاء،) بالداآ  موثق  بنوآ  محمد 
ميدون،) الحميد  عبد  السيد  باع 
أبواب) إقامة  (10 الساكن ب) مغربي 
عين) (10 شقة) (( طابق) كاليفوآني 
والحامل) البيضاء،) الداآ  الشق 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
)))BH576،)للسيد املهدي سر�شي،)
آقم) مريم  بإقامة  الساكن  مغربي،)
طريق) (( الوفاء) األمل حي  شاآع  (8(
لبطاقة) والحامل  فاس،) صفرو 
(،CD3 (591 الوطنية) التعريف 
األصل التجاآي املخصص لصيدلية)
بهذه) التجاآي  بالسجل  واملسجل 
بالسجل) (( 06 آقم) تحت  املحكمة 
التحليلي الكائن بالرقم))9)شاآع عين)
عبد) الحاج  الشرقاوي  زفقة  الشيخ 

القادآ أبي الجعد.
التعرضات) فإن  لذلك  وتبعا 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
أجل) دارل  الجعد  بأبي  االبتدائية 
تاآيخ) من  يوما  ((15) عشر) رمسة 

صدوآ النشرة الثافية.
النشرة األولى

آئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
شعبة السجل التجاآي

ملف إياع عقد البي  األصل التجاآي 

آقم 0/15)0)

إعالن قضائي عن بي  األصل 
التجاآي

مصحح) آسمي  عقد  بمقت�شى 

باع) (،(0(0 يناير) (15 في) اإلمضاء)

السيد محمد فجاح الحامل للبطاقة)

فيابة) (PN806616 عدد) الوطنية 

الحامل) اكويدير  سالم  السيد  عن 

. JA9600(للبطاقة الوطنية عدد

بمقت�شى وكالة عدلية مؤآرة في)

تحت) واملضمنة  ((019 سبتم25) (19

 13 بتاآيخ) ( 7 سجل عدد) ( 78 آقم)

قد باع للسيدة أميمة) (،(0(0 يناير)

الوطنية) ( للبطاقة) والحاملة  الناجي 

األصل) جمي   (،EE633915 آقم)

املادية) عناصره  بكافة  التجاآي 

واملعنوية واملعد كمقهى):)مقهى وسام)

 1(8 والكائن بشاآع ابن بطوطة آقم)

التجاآي) بالسجل  واملسجل  كلميم،)

كلميم،) االبتدائية  املحكمة  لدى 

من السجل الت2تيبي) (3(0 تحت آقم)

و  161)من السجل التحليلي بتاآيخ)

بمقابل) وذلك  (،(019 أغسطس) (6

ثمن إجمالي قدآه)70.000))دآهم.

بإداآة) العقد  هذا  وسجل 

(،(0(0 يناير) (17 بتاآيخ) التسجيل 

بمبلغ) (OR: 95 RE:6(8 آقم) تحت 

0  16)دآهم.

ولذلك فإن آئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

الضبط) كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 

شعبة السجل التجاآي بهذه املحكمة)

يوما املوالية للنشرة) (15 دارل أجل)

مدوفة) من  للمادة) 8) طبقا  الثافية 

التجاآة
النشرة األولى

عن آئيس مصلحة كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجاآي

ملف إشهاآ بي  أصل تجاآي
آقم)0/10)0)

حساب عدد)875)

بمقت�شى العقد العرفي املصادق)

 (005 يناير) (7 بتاآيخ) إمضاءه  على 

امعيز) محمد  السيد  باع  بالعرائش 

ج ب) (039 6 الوطنية) بطاقته  آقم 

بواسطة) املركز  ميموفة  بلال  سكناه 

بروآو) سالم  للسادة  راص  وكيل 

)ل ب (5691  بطاقة تعريفه الوطنية)

تعريفه) بطاقة  آوآو  ومصطفى 

آوآو) وحميد  ب  ل  (569( الوطنية)

ل) ( (55717 الوطنية) تعريفه  بطاقة 

ب وسكناهم جميعا بدواآ الهراكسة)

العوامرة القصر الكبي2 جمي  األصل)

مرآب) عن  عباآة  هو  الذي  التجاآي 

يق  بالعوامرة املركز بجمي  عناصره)

املادية واملعنوية.

تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 بالعرائش)-)مكتب السجل التجاآي)-

يوما املوالية للنشرة) (15 دارل أجل)

الثافية.
النشرة األولى

آئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
مكتب السجل التجاآي

ملف البي  1 /017)
بي  أصل تجاآي

 يعلن آئيس مصلحكة كتابة الضبط

باملحكمة االبتدائية بتازة.

أفه بمقت�شى عقد عرفي مصحح)

 (006 يوفيو) فاتح  بتاآيخ  اإلمضاء)

بتاآيخ التسجيل  بإداآة   ومسجل 

 OR313 (1)يوفيو)006))تحت آقم 

باع السيد اجعينط محمادين بطاقته)

بزاوية) الساكن  (Z790 9 الوطنية)

العليا) تازة  (11 آقم) الطيب  موالي 

العالي عبد  اجعينط  السيد  إلبنه 
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Z339795)الساكن) بطاقته الوطنية)
األصل) البائ   أبيه  عنوان  بنفس 
زفقة) (77 برقم) الكائن  التجاآي 
سيدي بالفتوح تازة العليا والذي كان)
قدآه) بثمن  اللحوم  لبي   مخصصا 
دآهم)) ( 0.000) أآبعون ألف دآهم)
واملسجل بالسجل التجاآي تحت آقم)

. ( 0
أعاله) املذكوآ  البائ   دائني  فعلى 
قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاآي باملحكمة االبتدائية)
تاآيخ) من  يبتدئ  أجل  دارل  بتازة 
اليوم) في  وينتهي  األول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة األولى
عن آئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاآي
ملف عدد : 0)0)/176
حساب عدد : 10 5

إعالن عن تقديم أصل تجاآي
 حصة في شركة

بمقت�شى تقرير مراقب الحسابات)
قدم) ((0(0 أغسطس) (15 املؤآخ)
الحامل) القادآ  عبد  مادي  السيد 
 PA38(66(لبطاقة التعريف الوطنية
 67 برقم) الكائن  التجاآي  األصل 
الثاني الحسن  شاآع  صابري  عماآة 

)ايت ملول افزكان كحصة في الشركة)

 OPTIC OUARZAZATE املدعوة)

SARL AU)شركة محدودة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد والكائن مقرها)

اإلجتماعي بنفس العنوان املشاآ إليه)
التجاآي) بالسجل  واملسجل  أعاله 

تحت آقم)33068.

 1(00000.00 بثمن إجمالي قدآه)

دآهم حسب تقرير الخبي2.

آئيس) السيد  يعلين  عليه  ولناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البي ) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكوآ 

15)يوما) املحكمة دارل أجل أقصاه)

للمادة) الثافية طبقا  للنشرة  املوالية 

 8)من مدوفة التجاآة.
النشرة األولى

عن آئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف آقم : 0)0)/0)

حساب آقم : 9)161
اعالن عن بي  أصل تجاآي

في) مؤآخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاآيخ) ومسجل  ((0(0 أكتولر) ((0

 HIND باع السيد) ((0(0 أكتولر) ((3

الحامل)  EL  BAYED SKALLI

آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 MOHAMED(الى السيد(M3(( 7(

MAHMAL)الحامل لبطاقة التعريف)

مجموع) (BK51661 (آقم الوطنية 

 N°(7 (: االصل التجاآي الكائن ب)

 BLOC (8 LOT BIR ANZARANE

.ELJADIDA

نشاط) فيه  املزاول 

.PHARMACIENNE

والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكوآة في العقد.

تقبل) تعرضات  فان  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أجل) دارل  بالجديدة 

تاآيخ النشرة الثافية.
النشرة األولى

67 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد : ))

مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التسوية القضائية

في حق شركة دفافيك
 108 عدد) الحكم  بمقت�شى 

 (0(0 أكتولر) (5 بتاآيخ) الصادآ 

0/8301/109)0))لدى) بامللف عدد)

بالداآالبيضاء) التجاآية  املحكمة 

التسوية) مسطرة  بفتح  ق�شى  الذي 

دفافيك شركة  حق  في  القضائية 

)ذات السجل التجاآي عدد)69))31 

مركب) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

الطابق األول سيدي) (6 عماآة شقة)

ال25فو�شي البيضاء).

جالبي) امين  محمد  السيد  وعين 

قاضيا منتدبا وفائبه املهدي سالم.

زاكوآ) بن  عادل  محمد  والسيد 

جون) زفقة  ( 9 والكائن) سنديكا 

جوآيسحي كوتيي الطابق على اليمين)

الداآالبيضاء.

الدائنيين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املالبغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلولة مرفق بالوثائق وذلك دارل)

أجل شهرين ابتداء)من تاآيخ نشر هذا)

اإلشعاآ بالجريدة الرسمية م  تمديد)

األجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنيين)

القاطنين راآج اململكة املغرلية طبقا)

من مدوفة) و0)7) و719) للمواد) 58)

التجاآة.

عن آئيس كتابة الضبط
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية 
التحديد االداآي آقم 531

املرج  املرسوم آقم 5)13.5.) 
الصادآ في )) يوليو 013)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
للجماعة) العائد  ف25دوز«) »اسامر 
عموآ،) ايت  »اوترلات«) الساللية)
ايت تاداآت،) تابلحسنت،) تابراشت،)
اوصغي2،) يحيى  ايت  تامزازاآت،)
تاآيبافت،) اعلي،) ايت  ازماكن،)
بمقر) وضعه  تم  قد  تابريجات،)
وكذا) ميدلت  اقليم  اوترلات  قيادة 
حيث) بميدلت  العقاآية  باملحافظة 
االطالع) االمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

عليه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)
في)6)أشهر ابتداء)من)5))فوف25)0)0) 
بالجريدة) االعالن  هذا  نشر  تاآيخ 

الرسمية.
كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
لقيادة) املحلية  السلطة  أمام  اال 
ماي) ((6 غاية) الى  وذلك  اوترلات 

.(0(1
ويجب على كل متعرض ان يض )
بميدلت) العقاآية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)7))أغسطس)1)0).
1 

وزاآة الدارلية
مديرية الشؤون القروية 
التحديد االداآي آقم )53

املرج  املرسوم آقم 6)13.5.) 
الصادآ في )) يوليو 013)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
العائد للجماعة الساللية) »اآكيون«)
تابراشت،) عموآ،) ايت  »اوترلات«)
تامزازاآت، تابلحسنت،)ايت تاداآت،)

ايت) ازماكن،) اوصغي2،) يحيى  ايت  (
تم) قد  تابريجات،) تاآيبافت،) اعلي،)
اقليم) اوترلات  قيادة  بمقر  وضعه 
العقاآية) باملحافظة  وكذا  ميدلت 
بميدلت حيث يمكن لكل من يعنيه)

االمر االطالع عليه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)
في)6)أشهر ابتداء)من)5))فوف25)0)0) 
بالجريدة) االعالن  هذا  نشر  تاآيخ 

الرسمية.
كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
لقيادة) املحلية  السلطة  أمام  اال 
ماي) ((6 غاية) الى  وذلك  اوترلات 

.(0(1
ويجب على كل متعرض ان يض )
بميدلت) العقاآية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)7))أغسطس)1)0).
2

وزاآة الدارلية

مديرية الشؤون القروية 
التحديد االداآي آقم))6

املرج  املرسوم آقم 15.959.) 
الصادآ في 16 ديسم25 015)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
للجماعة) العائد  فيسمكان«) »اقا 
بوشبوط) ايت  »قصوآ  الساللية)
بمقر) وضعه  تم  قد  واعلو«،) وايت 
ميدلت) اقليم  عياد  سيدي  قيادة 
بميدلت) العقاآية  باملحافظة  وكذا 
االمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)
في)6)أشهر ابتداء)من)5))فوف25)0)0) 
بالجريدة) االعالن  هذا  نشر  تاآيخ 

الرسمية.

كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
لقيادة) املحلية  السلطة  أمام  اال 
ماي) ((6 سيدي عياد وذلك الى غاية)

.(0(1

ويجب على كل متعرض ان يض )

بميدلت) العقاآية  املحافظة  لدى 

تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)7))أغسطس)1)0).

3

وزاآة الدارلية

مديرية الشؤون القروية 

التحديد االداآي آقم )67
املرج  املرسوم آقم 16.591.) 
الصادآ في 5 أغسطس 016)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)

العائد) بوريتومن«) »تكراكرا 

للجماعة الساللية)»اداليون«،)قد تم)

وضعه بمقر قيادة سيدي عياد اقليم)

العقاآية) باملحافظة  وكذا  ميدلت 

بميدلت حيث يمكن لكل من يعنيه)

االمر االطالع عليه.

هذا) على  التعرض  آجال  وأن 

التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)

آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 

) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)

في)6)أشهر ابتداء)من)5))فوف25)0)0) 

بالجريدة) االعالن  هذا  نشر  تاآيخ 

الرسمية.

كما أن هذه التعرضات ال تسجل)

لقيادة) املحلية  السلطة  أمام  اال 

ماي) ((6 سيدي عياد وذلك الى غاية)

.(0(1

ويجب على كل متعرض ان يض )

بميدلت) العقاآية  املحافظة  لدى 

تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)7))أغسطس)1)0).

4

وزاآة الدارلية

مديرية الشؤون القروية 
قسم الشؤون القافوفية والتنظيمية)

مصلحة املحافظة وتصفية املمتلكات الجماعية

آقم ق ش ق ت/)م م ت م ح س

شعبة السجل التجاآي

املرج ):)املرسوم عدد):)5)).0).)

بتاآيخ)3))ماآس)0)0)

أيداع محضر التحديد اإلداآي
آقم 809

العقاآ املدعو) إن محضر تحديد 

تنوت) قصر  لقبيلة  الجموع  »أآض 

في) تحديده  تم  الذي  فومردول«)

»قصر) الساللية) الجماعة  اسم 

وضعه) تم  قد  فومردول«) تنوت 

إقليم) »النيف«) ودائرة) قيادة  بمقر 

وكذا باملحافظة على األمالك) تنغي2،)
العقاآي) املسح  ومصلحة  العقاآية 

حيث يمكن لكل من) الرشيدية،) ب 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القافون آقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداآي ألآا�شي الجماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر ابتداء)من) (3 اإلداآي محمد في)

هذا) نشر  بتاآيخ  ((0(0 فوفم25) ((5

اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدآ اإلشاآة إلى أن التعرض على)

التحديد اإلداآي يجب تقديمه بصفة)

حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة)

6))ف25اير) غاية) إلى  وذلك  النيف 

.(0(1

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشاآ  (63.17 من القافون آقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقاآية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه،)وذلك دارل ثالثة أشهر)(3) 

بعد افصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)7))ماي)1)0).

9
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وزاآة الدارلية

مديرية الشؤون القروية 
قسم الشؤون القافوفية والتنظيمية)

مصلحة املحافظة وتصفية املمتلكات الجماعية

آقم ق ش ق ت/)م م ت م ح س

شعبة السجل التجاآي

املرج ):)املرسوم عدد):)1)).0).)

بتاآيخ)3))ماآس)0)0)

أيداع محضر التحديد اإلداآي
آقم 813

إن محضر تحديد العقاآ املدعو)

»أآا�شي الجموع لقبيلة قصر إمينزآو«)

الجماعة) اسم  في  تحديده  تم  الذي 

تم) قد  إمينزآو«) »قصر  الساللية)

»النيف«) ودائرة) قيادة  بمقر  وضعه 

على) باملحافظة  وكذا  تنغي2،) إقليم 

املسح) ومصلحة  العقاآية  األمالك 

يمكن) حيث  الرشيدية،) العقاآي ب 

لكل من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القافون آقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداآي ألآا�شي الجماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر ابتداء)من) (3 اإلداآي محمد في)

هذا) نشر  بتاآيخ  ((0(0 فوفم25) ((5

اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدآ اإلشاآة إلى أن التعرض على)

التحديد اإلداآي يجب تقديمه بصفة)

حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة)

6))ف25اير) غاية) إلى  وذلك  النيف 

.(0(1

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشاآ  (63.17 من القافون آقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقاآية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه،)وذلك دارل ثالثة أشهر)(3) 

بعد افصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)7))ماي)1)0).

10

وزاآة الدارلية
مديرية الشؤون القروية 

قسم الشؤون القافوفية والتنظيمية)
مصلحة املحافظة وتصفية املمتلكات الجماعية

آقم ق ش ق ت/)م م ت م ح س
املرج ):)املرسوم عدد):)16.680.) 
الصادآ بتاآيخ)9)يوفيو)016)

التحديد اإلداآي
آقم )65

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
العائد) فولابدآ«) »أماس  املدعو)
قد) للجماعة الساللية)»قصر زفاقة«)
تم وضعه بمقر باشوية وإقليم فجيج)
بوجدة) العقاآية  باملحافظة  وكذا 
األمر)) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجل) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محرآ)
 (5 من) ابتداء) أشهر  ((06) ستة) في 
فوفم25)0)0))بتاآيخ نشر هذا اإلعالن)

بالجريدة الرسمية.
كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
لباشوية) املحلية  السلطة  أمام  إال 
فجيج وذلك إلى غاية)6))ماي)1)0).

ويجب على كل متعرض أن يض )
بوجدة) العقاآية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)7))أغسطس)1)0).
11

وزاآة الدارلية
مديرية الشؤون القروية 
قسم الشؤون القافوفية والعقاآية)

مصلحة املحافظة وتصفية املمتلكات)

الجماعات الساللية
املوضوع):)التحديد اإلداآي آقم)659

املرج )/)الرسوم آقم)16.593.))الصادآي في)5 
أغسطس)016)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
للجماعة) العائد  الحاجب  املدعو 
الساللية الحاين قد تم وضعه بمقر)
باشوية الجرف إقليم الرشيدية وكذا)
باملحافظة العقاآية بالرشيدية حيث)
اإلطالع) األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

عليه.

هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)
 9 من) ابتداء) أشهر  ( ((06) ستة) في 
ديسم25)0)0))تاآيخ نشر هذا اإلعالن)

بالجريدة الرسمية.
كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
لباشوية) املحلية  السلطة  أمام  إال 
يوفيو) (10 إلى غاية) الرشيدية وذلك 

.(0(1
ويجب على كل معت2ض أن يض )
بالرشيدية) العقاآية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)11)سبتم25)1)0).
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وزاآة الدارلية

مديرية الشؤون القروية 
قسم الشؤون القافوفية والعقاآية)

مصلحة املحافظة وتصفية املمتلكات)

الجماعات الساللية

التحديد االداآي آقم 670
املرج  املرسوم آقم )16.58.) 
الصادآ في 5 أغسطس 016)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
العائد) تاحمريت«) أيوب  »سيدي 
للجماعة الساللية)»قصر السبايك«،)
قد تم وضعه بمقر قيادة بني تدجيت)
اقليم فجيج وكذا باملحافظة العقاآية)
يعنيه) من  لكل  يمكن  حيث  بوجدة 

االمر االطالع عليه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)
في)6)أشهر ابتداء)من)9)ديسم25)0)0) 
بالجريدة) االعالن  هذا  نشر  تاآيخ 

الرسمية.
كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
لقيادة) املحلية  السلطة  أمام  اال 
يوفيو) (10 غاية) الى  وذلك  اوترلات 

.(0(1
ويجب على كل متعرض ان يض )
بوجدة) العقاآية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)11)سبتم125)0).
35 

وزاآة الدارلية
مديرية الشؤون القروية 

)قسم الشؤون القافوفية والعقاآية)

مصلحة املحافظة وتصفية املمتلكات)

الجماعات الساللية

التحديد االداآي آقم  67
املرج  املرسوم آقم 16.581.) 
الصادآ في 5 أغسطس 016)

إن محضر تحديد العقاآ الجماعي)
العائد) ارر�شي«) فايت  قبيلت  »تين 
امحمد) »ايت  الساللية) للجماعة 
قد تم وضعه بمقر) ايت ارر�شي«،)
قيادة بني تدجيت اقليم فجيج وكذا)
حيث) بوجدة  العقاآية  باملحافظة 
االطالع) االمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

عليه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الظهي2)
آجب) من  (1( في) الصادآ  الشريف 
) 13)موافق)18)ف25اير) )19)محدد)
في)6)أشهر ابتداء)من)9)ديسم025)0) 
بالجريدة) االعالن  هذا  نشر  تاآيخ 

الرسمية.
كما أن هذه التعرضات ال تسجل)
اال أمام السلطة املحلية لقيادة بحي)
يوفيو) (10 غاية) الى  وذلك  تدجيت 

.(0(1
ويجب على كل متعرض ان يض )
بوجدة) العقاآية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)11)سبتم25)1)0).
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/3790
العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0
العقاآي) الرسم  ذي  هشام  املسمى 
املتواجد بالجماعة) (16/  31( آقم)
دائرة) اولحسن،) علي  ايت  الت2ابية 
ابتداء) الخميسات  إقليم  تيفلت،)
غاية إلى  ((0(0 فوف25) ((0 تاآيخ) من 
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0)0))بحث علني في شأن) فوف25) (30 
وجلب) بئ2  بإفجاز  الت2ريص  مشروع 
مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)
السيد) لفائدة  ( هكتاآات) ((. 017
لبطاقة) الحامل  آحالي  الرياحي 

.XA 9533(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/3787
العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0
ذي) لحيمرة  ايت  فدان  املسمى 
 81/6119 آقم) العقاآي  الرسم 
سيدي) الت2ابية  بالجماعة  املتواجد 
إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 
الخميسات ابتداء)من تاآيخ)0))فوف25)
0)0))إلى غاية)30)فوف25)0)0))بحث)
الت2ريص) مشروع  شأن  في  علني 
منه من أجل) ( بإفجاز بئ2 وجلب املاء)
هكتاآات)) (0.8635 مساحة) سقي 
الحق) عبد  اليوسفي  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB(  08 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/3788
العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0
املسمى تحرشين ذي شراء)ض برقم)
بالجماعة) املتواجد  (03 ص) (30
دائرة) الت2ابية سيدي عالل املصدآ،)
الخميسات،)إقليم الخميسات ابتداء)
غاية) إلى  ((0(0 فوف25) ((0 تاآيخ) من 
بحث علني في شأن) ((0(0 فوف25) (30
وجلب) بئ2  بإفجاز  الت2ريص  مشروع 
مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)
امين) لفائدة السيد(ة)) ( هكتاآ) (0.50
الحامل) بوجمال  وايمان  سفيان 
A39(138(لبطاقة التعريف الوطنية 

.J 373و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

 0/378)0))بتاآيخ)6))أكتولر)0)0) 

املسمى) العقاآ  على  سيجري  الذي 

التحفيظ) مطلب  ذي  حمزة  فدان 

املتواجد بالجماعة) (16/(3 (7 آقم)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الت2ابية 

ابتداء) الخميسات  إقليم  تيفلت،)

غاية) إلى  ((0(0 فوف25) ((0 تاآيخ) من 

بحث علني في شأن) ((0(0 فوف25) (30

وجلب) بئ2  بإفجاز  الت2ريص  مشروع 

املاء))منه من أجل سقي مساحة)3.96 

البليدي) السيد  لفائدة  ( هكتاآات)

التعريف) لبطاقة  الحامل  سيف 

.A(16696(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/3781

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

املسمى بوفوال بهت ذي عقد شراء)ض)

املتواجد بالجماعة) (69 ص) (63 آقم)

الت2ابية ايت يدين،)دائرة الخميسات،)

إقليم الخميسات ابتداء)من تاآيخ)0) 

فوف25)0)0))إلى غاية)30)فوف25)0)0) 

بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)

منه من أجل) ( بإفجاز بئ2 وجلب املاء)

سقي مساحة)5.50)هكتاآات))لفائدة)

بوقنطاآ) الخالق  عبد  ( السيد(ة))

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X(0(09
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/3779

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

اداآية) شهادة  ذي  بويغردن  املسمى 

املتواجد بالجماعة) (100/(0(0 آقم)

الت2ابية تازوطة،)دائرة صفرو،)إقليم)

فوف25) ((0 تاآيخ) من  ابتداء) صفرو 

0)0))إلى غاية)30)فوف25)0)0))بحث)

الت2ريص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل) ( بإفجاز بئ2 وجلب املاء)

هكتاآات)) ( .31 1 مساحة) سقي 

عزيز) الساخي  ( السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB91(05
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/3778

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

آقم) العقاآي  الرسم  ذي  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  (67/15691

الحاجب،) دائرة  اقداآ،) الت2ابية 

 (0 من تاآيخ) إقليم الحاجب ابتداء)

فوف25)0)0))إلى غاية)30)فوف25)0)0) 

بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)

من) منه  ( املاء) وجلب  بئ2  بإفجاز 

هكتاآ)) (1.0713 مساحة) سقي  أجل 

محمد) الكلعي  السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D38 5 1
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/3777

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

ذي شهادة امللكية) (( املسمى لطيفة)

املتواجد بالجماعة) (67/((858 آقم)

اكوآاي،) دائرة  يعزم،) ايت  الت2ابية 

 (0 من تاآيخ) إقليم الحاجب ابتداء)

فوف25)0)0))إلى غاية)30)فوف25)0)0) 

بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)

من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإفجاز 

لفائدة) ( 1)هكتاآ) أجل سقي مساحة)

هشام النصي2ي ومن معه) السيد(ة))

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.PL817 1 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/3776

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

الرسم) ذي  (1-1 امحند) ( املسمى)

املتواجد) (( 5(6/67 آقم) العقاآي 

دائرة) يقدآ،) الت2ابية  بالجماعة 

ابتداء) الحاجب  إقليم  الحاجب،)

غاية) إلى  ((0(0 فوف25) ((0 تاآيخ) من 

بحث علني في شأن) ((0(0 فوف25) (30

مشروع الت2ريص بإفجاز ثقب وجلب)

 5 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

فوآ الدين) لفائدة السيد(ة)) ( هكتاآ)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الغزيال 

.D6 97(5(الوطنية

45
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

 (0(0 فوف25) بتاآيخ) ) ((0(0/3816

املسمى)) العقاآ  على  سيجري  الذي 

ظهر عسو ذي موجب ملكية ضمن)

حكم) وذي  (6 6 آقم) تحت  أصله 

بالخميسات) االبتدائية  املحكمة 

وذي محضر تنفيذ حكم ملف تنفيذ)
بالجماعة) املتواجد  (68/(017 آقم)

الت2ابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات  إقليم 

ديسم25) (7 إلى غاية) ((0(0 فوف25) (30

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

)منه) الت2ريص بإفجاز بئ2 وجلب املاء)

 0.9 91 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتاآ))لفائدة السيد(ة))حجاج عالل)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.TA190 6
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

 (0(0 فوف25) بتاآيخ) ) ((0(0/3817

املسمى)) العقاآ  على  سيجري  الذي 

فدان عائشة عي�شى وفدان تبطحين)

والعرسة وفدان بئ2 الشاآف ذي كراء)

املتواجد) ( 37 ص) ضمن برقم) 0 )

عالل) سيدي  الت2ابية  بالجماعة 

إقليم) الخميسات،) دائرة  املصدآ،)

الخميسات ابتداء)من تاآيخ)30))فوف25)

 (0(0 ( ديسم25) (7 غاية) إلى  ((0(0

بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)

منهما من) ( بإفجاز ثقبين وجلب املاء)

هكتاآات)) (8.51 مساحة) سقي  أجل 

عباس) مرزوك  السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA1( 93
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/3785

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

موضوع) البيبوش  كدية  ( املسمى)

الرسم العقاآي آقم)10983/37))ذي)

سبتم25) (( بتاآيخ) محرآ  كراء) عقد 

الت2ابية) بالجماعة  املتواجد  ((0(0

اوالد عياد،)دائرة تيسة،))إقليم تاوفت)

 (0(0 فوف25) ((0 تاآيخ) من  ابتداء)

بحث علني) ((0(0 فوف25) (30 إلى غاية)

بجلب) الت2ريص  مشروع  شأن  في 

من) ( االول،) ادآيس  سد  من  املاء)

هكتاآات)) (10 مساحة) سقي  أجل 

ياسين) الفتح  ابو  السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD511859
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ((0(0/3801

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

سيدي عالل الفضلي ذي) ( ( املسمى)

آقم)  98 /16   امللكية  شهادة 

سيدي) الت2ابية  بالجماعة  املتواجد 

الخميسات،) دائرة  املصدآ،) عالل 

تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

30)ديسم25) 0)0))إلى غاية) 3))فوف25)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

املاء)) وجلب  بئ2  بإفجاز  الت2ريص 

املنزلي) االستعماالت  أجل  من  منه 

هكتاآ)) (0.1000 مساحة) وسقي 

لفائدة السيد(ة))ابو العال فوآ الدين)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD19739

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

 (0(0 فوف25) (( بتاآيخ) ((0(0/3(6 

املسمى))) العقاآ  على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقاآي آقم) (1 الحسين)

بالجماعة) املتواجد  (67/17087

دائرة) بوآزوين،) آيت  الت2ابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  الحاجب،)

 7 إلى غاية) ((0(0 7))فوف25) من تاآيخ)

شأن) في  علني  بحث  ((0(0 ديسم25)

وجلب) بئ2  بإفجاز  الت2ريص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) ( املاء)

السيد(ة)) لفائدة  ( هكتاآات) (3.50

شباخ)) وسهام  اومتشيم  آشيد 

الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.VA9(19((وآقم(PW80 336
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((6 بتاآيخ) ((0(0/378(

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

املسمى)))بوزآيان ذي الرسم العقاآي)

آقم) 096)/67،)املتواجد بالجماعة)

الت2ابية ايت اورلفن،)دائرة أكوآاي،)

تاآيخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

فوف25) (30 غاية) إلى  ((0(0 فوف25) ((0

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

)منه) الت2ريص بإفجاز بئ2 وجلب املاء)

هكتاآا)) (1.60 من أجل سقي مساحة)

مهدي) ادي�شي  السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D(37389
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/3699
العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0
الدولة موضوع الرسم) املسمى ملك 
العقاآي آقم) K/1157)ذي اتفاقية)
والخاص) العام  القطاع  بين  شراكة 
املتواجد) (133330 آقم) مشروع 
دائرة) الدريسة،) الت2ابية  بالجماعة 
مكناس،) إقليم  مكناس،) أحواز 
 (0(0 فوف25) ((0 تاآيخ) من  ابتداء)
بحث علني) ((0(0 فوف25) (30 إلى غاية)
بإفجاز) الت2ريص  مشروع  شأن  في 
تقبين وجلب املاء))منه من أجل سقي)
شركة) ( لفائدة) ( هكتاآا) (11 مساحة)
 ENTREPRISE DES FIGUES ET
 DES OLIVES DE MEKNES SARL
EFOM)))في شخص ممثلها القافوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
 (0(0 فوف25) (3 بتاآيخ) ((0(0/3105
املسمى) العقاآ  على  سيجري  الذي 
العقاآي) الرسم  ذي  الدولة«) »ملك 
 k/3 (6 - k/1696( k/91587((آقم
  k/1( 08 - k/10638 - k/158 8
عين) الت2ابية  بالجماعة  املتواجد 
إقليم) عرمة،) عين  دائرة  كرمة،)
فوف25) ((7 تاآيخ) من  ابتداء) مكناس،)
ديسم025)0)  (7 غاية) إلى  ((0(0
بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)
بجلب املاء)من ثالث اثقاب من أجل)
110)هكتاآا بالتنقيط) سقي مساحة)
 agricole( volubilis شركة) لفائدة 
القافوني) ممثلها  شخص  في  (sarl
الساكن ب)5)شاآع)))ماآس الطابق)) 

الشقة آقم)3)الداآالبيضاء.
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عدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0))الجريدة الرسمية   16376

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
 0/379)0))بتاآيخ)8))أكتولر)0)0) 
املسمى) العقاآ  على  سيجري  الذي 
الهزلة ذي موجب حياز وتصرف من)
 560 برقم) ض  امللكية  اقامة  اجل 
ص)13 ))املتواجد بالجماعة الت2ابية)
امليل،) واد  دائرة  الغرلية،) غياتة 
إقليم تازة،)ابتداء)من تاآيخ)3))فوف25)
 (0(0 ديسم25) (( غاية) إلى  ((0(0
بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)
منه من أجل) ( بإفجاز بئ2 وجلب املاء)
سقي مساحة)90  .1)هكتاآا))لفائدة)))
الحامل) هللا  عبد  الزوالتي  السيد 
آقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Z157130
54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)
أكتولر) ((8 بتاآيخ) ((0(0/3795
العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0
فظي2) ذي  واوجيل  اودهبي  املسمى 
ص) (378 برقم) ض  مقاسمة  عقد 
  8 برقم) وعقود هبة مضمنة  (3(1
بتاآيخ) محرآ  كراء) وعقد  ( 0 وآقم)
وحق) وموافقة  ((0(0 أغسطس) (5
سبتم25) (7 بتاآيخ) محرآ  التصرف 
الت2ابية) بالجماعة  املتواجد  ((0(0
عرمة،) عين  دائرة  الجمعة،) عين 
 (3 من تاآيخ) ابتداء) إقليم مكناس،)
فوف25)0)0))إلى غاية)))ديسم25)0)0) 
بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)
بإفجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)
املاشية) واآواء) املنزلي  االستعماالت 
لفائدة))) ( هكتاآات) (5 وسقي مساحة)
السيد لقري  حكيم الحامل لبطاقة)

.D666190(التعريف الوطنية آقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ((0(0/3796

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

شهادة) ذي  (35 السعادة) ( ( املسمى)

املتواجد) (07/95150 آقم) امللكية 

بالجماعة الت2ابية اوالد الطيب،)دائرة)

ابتداء)من) إقليم فاس،) احواز فاس،)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوف25) ((3 تاآيخ)

شأن) في  علني  بحث  ((0(0 ديسم25)

مشروع الت2ريص بإفجاز ثقب وجلب)

 5 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

هكتاآات))لفائدة السيد(ة))الطاهري)

التعريف) لبطاقة  الحامل  هشام 

.C(56585(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

0/3797)0))بتاآيخ)8))أكتولر)0)0) 

املسمى)) العقاآ  على  سيجري  الذي 

تمليلت ذي نسخة هبة ض برقم)586 

املتواجد بالجماعة الت2ابية) ص) 5 )

ين صميم،)دائرة ازآو،)إقليم افران،)

إلى) ((0(0 فوف25) ((3 من تاآيخ) ابتداء)

0)0))بحث علني في) ))ديسم25) غاية)

شأن مشروع الت2ريص بإفجاز ثقب)

وجلب املاء))منه من أجل االستعمال)

املنزلي وسقي مساحة)0.5815)هكتاآا))

فاطمة) النحايلي  السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D(00683
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((8 بتاآيخ) ((0(0/3800

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

بنظي2) كراء) عقد  ذي  اآتان  املسمى 

املتواجد) ( (337 ص) (360 برقم) ض 

باشوية) تزكيت،) الت2ابية  بالجماعة 

افران،)إقليم افران،)ابتداء)من تاآيخ)

ديسم25) (( إلى غاية) ((0(0 فوف25) ((3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

املاء)) وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2ريص 

 1. 6 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

لصفر) السيد(ة)) لفائدة  ( هكتاآا)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.DB1 719(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/3793

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

امللكية) شهادة  ذي  التوت  املسمى 

املتواجد بالجماعة) (57/1(150 آقم)

أزآو،) دائرة  صميم،) بن  الت2ابية 

 (0 تاآيخ) من  ابتداء) افران،) إقليم 

 (0(0 30فوف25) إلى غاية) ((0(0 فوف25)

بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)

منه من أجل) ( بإفجاز بئ2 وجلب املاء)

هكتاآا)) مساحة) 6) .0) سقي 

عزيز) ( أجيضاض) السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA83( 0
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/379(

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

املسمى املصلى ذي حيازة وتصرف ض)

برقم)08)ص)37))املتواجد بالجماعة)

دائرة باب تازة،) الت2ابية بني دآكول،)

إقليم شفشاون،)ابتداء)من تاآيخ)5) 

فوف25)0)0))إلى غاية)7)ديسم25)0)0) 

بحث علني في شأن مشروع الت2ريص)

منه من أجل) ( بإفجاز بئ2 وجلب املاء)

لفائدة السيد(ة)) ( ( االستعمال املنزلي)

لبطاقة) الحامل  احمد  باطيس 

.R((9((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدآته  قراآ  بموجب 

آقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فوف25) (( بتاآيخ) ((0(0/3803 ح.ج)

العقاآ) على  سيجري  الذي  ((0(0

امللكية) شهادة  ذي  لبحاير  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  ( (5 /6369 آقم)

دائرة) الكريم،) عبد  موالي  الت2ابية 

ابتداء) إقليم تاوفات،) قرية بامحمد،)

غاية) إلى  ((0(0 فوف25) ((7 تاآيخ) من 

في) علني  بحث  ((0(0 ديسم25) (7

شأن مشروع الت2ريص بإفجاز ثقب)

اآواء) أجل  من  منه  ( املاء) وجلب 

هكتاآا)))) (1.60 املاشية وسقي مساحة)

حمزة) لخليفي  السيد(ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.ZT33018
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

0/3780)0))بتاآيخ)6))أكتولر)0)0) 

الذي سيجرى على العقاآ املسمى بالد)

افراس ذي عقد شراء)ض بعدد)9)3 

ص)378،)املتواجد بالجماعة الت2ابية)

صفرو،) دائرة  ارياآ،) سيدي  كندآ 

 (0 تاآيخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

فوفم25) (30 غاية) إلى  ((0(0 فوفم25)

بحث علني في شأن مشروع) (،(0(0

املاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  الت2ريص 

 1.(5 سقي مساحة) ( من أجل) منه،)

ياسين) املاللي  السيد  لفائدة  هكتاآا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB3076( 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

0/3786)0))بتاآيخ)6))أكتولر)0)0) 

املسمى) العقاآ  على  سيجرى  الذي 

الكناش) ذي  السفلية  الكليتات 

املعلوماتي) الرمز  تحت  الفالحي 

العقاآية) ولاملحافظة  (99011 عدد)

عدد) العقاآي  الرسم  تحت  بتازة 

8)1/638))ذي عقد كراء)آقم)3535 

بتاآيخ)31)أغسطس)0)0)،)املتواجد)

بالجماعة الت2ابية باب مرزوقة،)دائرة)

تاآيخ من  ابتداء) تازة،) إقليم   تازة،)

 0))فوفم25)0)0))إلى غاية)30)فوفم25)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((0(0

الت2ريص بإفجاز بئ2 وجلب املاء)منه،)

 (.3170 مساحة) سقي  ( أجل) من 

عبد) اهموط  السيد  لفائدة  هكتاآا 

لتعريف) لبطاقة  الحامل  السالم 

.Z356((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

 (0(0 ))فوفم25) )0/380)0))بتاآيخ)

الذي سيجرى على العقاآ املسمى آاس)

امللكية) شهادة  ذي  ب  بلفقي2ة  عين 

عدد)50)81/11،)املتواجد بالجماعة)

الت2ابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاآيخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

7))فوفم25)0)0))إلى غاية)7)ديسم25)

بحث علني في شأن مشروع) (،(0(0

الت2ريص بإفجاز بئ2 وجلب املاء)منه،)

 1.3537 مساحة) سقي  ( أجل) من 

هكتاآا لفائدة السيد اسحاق شاآية)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.L39(898

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

 (0(0 3)فوفم25)  0/380)0))بتاآيخ)

املسمى) العقاآ  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  لزعر  ملك 

بالجماعة) املتواجد  (،16/500(6

دائرة) الت2ابية ايت بوحيى الحجامة،)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) ((7 من تاآيخ)

7)ديسم25)0)0)،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئ2  بإفجاز  الت2ريص  مشروع 

 1 )سقي مساحة) منه،)من أجل) املاء)

محمد) لزعر  السيد  لفائدة  هكتاآا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z995 3
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراآ

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدآته  قراآ  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو آقم ح.ج)

أكتولر) ((7 بتاآيخ) ((0(0/3791

العقاآ) على  سيجرى  الذي  ((0(0

املسمى املحراب ذي موجب تصرف)

املتواجد) (،3 9 ص) ((56 بعدد) ض 

امداز،) سكوآة  الت2ابية  بالجماعة 

ابتداء) إقليم بوملان،) دائرة مرموشة،)

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) ((0 من تاآيخ)

30)فوفم25)0)0)،)بحث علني في شأن)

مشروع الت2ريص بإفجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  ( أجل) من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتاآات  ((.10 8

لبطاقة) الحامل  ياسين  اعمراوي 

.CB(75883(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

الغابة) أهل  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25) ((

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان دواآ) السيد محمد العرش،)

ميات) جماعة  الكرني،) الشيخ  أوالد 

قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

لكراآ،)البالغة مساحته)))هكتاآ و89 

آآ و79)سنتياآ،)الكائن بجماعة ميات)

قيادة 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.

74

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوفاسدة)
 (0(0 فوم25) ((3 من) ابتداء) يعكوب 
بحث) ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الت2ريص  مشروع  في 
آفيق،) محمد  السيد  لفائدة  املاء،)
لوفاسدة) داوود  أوالد  دواآ  العنوان 
القلعة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
الحفرة،) املدعو  بامللك  السقي  أجل 
17)آآ و99)سنتياآ،) البالغة مساحته)
قيادة) الكرن،) أوالد  بجماعة  الكائن 
لوفاسدة،)أوالد يعكوب،)دائرة القلعة)

-)أهل الغابة،إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) (- قيادة لوفاسدة) أوالد الكرن،)
دائرة) الغابة،) أهل  قيادة  يعكوب،)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوفاسدة)
 (0(0 فوم25) ((3 من) ابتداء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء،)
لفائدة السيدة فاطمة الروي�شي ومن)
زفقة) البيضاء) إقامة  العنوان  معها،)
 (( أبو حسن األصغر عماآة ف آقم)
املتعلق بحفر وجلب) الداآ البيضاء،)
بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)
هكتاآ) (3 البالغة مساحته) البطالة،)
الكائن بجماعة) سنتياآ،) آآ و60) و8)
لوفاسدة،) قيادة  يعكوب،) أوالد 
أهل) (- القلعة) دائرة  يعكوب،) أوالد 

الغابة،إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد يعكوب،)قيادة لوفاسدة)-)أوالد)
دائرة) الغابة،) أهل  قيادة  يعكوب،)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة ل25يكيين)
 (0(0 فوفم25) ((3 يعكوب ابتداء)من)
بحث) ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الت2ريص  مشروع  في 
لفائدة السيد شكيب يوسف،) املاء،)
0))اليوسفية) 38)آقم) العنوان بلوك)
بحفر) املتعلق  الرلاط،) الشرقية 
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
هبة،) املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
آآ) و65) هكتاآ  (1 مساحته) البالغة 
و17)سنتياآ،)الكائن بجماعة سيدي)
دائرة) ل25يكيين،) قيادة  ل25احلة  علي 

الرحامنة إقليم الرحامنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
ل25يكيين) قيادة  ل25احلة  علي  سيدي 

داآة الرحامنة إقليم الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
زآاد) أوالد  ( قيادة) بمقر  سيجري 
ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25) ((
لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)
حي) العنوان  العزوزي،) عمر  السيد 
الهناء)1)فيال قم)99)قلعة السراغنة،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة) السقي بامللك املدعو لكريم،)
و55  آآ  و0)) هكتاآ  (( مساحته)
سنتياآ،)الكائن بجماعة أوالد صبيح،)
قيادة أوالد زآاد،)دائرة القلعة)-)أهل)

الغابة،إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) أوالد صبيح قيادة أوالد زآاد،)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوفاسدة)

فوفم25 0)0)   (3 يعكوب ابتداء)من)
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء،)
لفائدة السيد العربي عتيق،)العنوان)
قلعة) لوفاسدة  السبت  آكراكة  دواآ 
املتعلق بحفر وجلب املاء) السراغنة،)
من أجل السقي بامللك املدعو ساآو)
هكتاآ) (1 مساحته) البالغة  حداد،)
و71)آآ،)الكائن بجماعة أوالد الكرن،)
أوالد يعكوب،)دائرة) قيادة لوفاسدة،)
قلعة) الغابة،إقليم  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) (- قيادة لوفاسدة) أوالد الكرن،)
دائرة) الغابة،) أهل  قيادة  يعكوب،)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوفاسدة)
 (0(0 فوفم25) ((3 يعكوب ابتداء)من)
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء،)
املحمودي،) احمد  السيد  لفائدة 
العنوان دواآ أوالد �شي عي�شى لوفاسدة)
القلعة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
اقنينبة،) املدعو  بامللك  السقي  أجل 
31)آآ و30)سنتياآ،) البالغة مساحته)
قيادة) لوفاسدة،) بجماعة  الكائن 
لوفاسدة أوالد يعكوب،)دائرة القلعة)

-)أهل الغابة،إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) لوفاسدة  قيادة  لوفاسدة،)
دائرة) الغابة،) أهل  قيادة  يعكوب،)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة ايت ويرة ابتداء)

غاية إلى  ((0(0 فوفم25) ((3  من)

بحث في مشروع) ((0(0 ديسم25) ((  

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

معها،) ومن  القرفي  حادة  السيدة 

القصيبة) دير  تاغزوت  العنوان دواآ 

املتعلق بحفر وجلب املاء) بني مالل،)

من أجل السقي بامللك املدعو دير افال)

))هكتاآ) مساحته) البالغة  فيفران،)

سنتياآ الكائنة بجماعة) آآ و)3) و6))

دائرة) دير القصيبة قيادة أيت ويرة،)

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) دير القصيبة قيادة أيت ويرة،)

القصيبة،)إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

العنصر) فم  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) ((0(0 فوفم25) ((3 من) ابتداء)

في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية)

وجلب) بحفر  الت2ريص  مشروع 

لفائدة السيد فوفل محمدي،) املاء،)

آقم) الثاني  الحسن  تجزئة  العنوان 

وجلب) بحفر  املتعلق  مراكش،) ( 60

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

هكتاآ) مساحته  البالغة  ال25اقيق،)

العنصر) فم  بجماعة  الكائن  واحد،)

بني مالل) دائرة  العنصر،) قيادة فم 

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

فم العنصر قيادة فم العنصر،)دائرة)

بني مالل،)إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة دائرة بني مالل)

ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25) ((

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

السيد سعيد اوشكلي،)العنوان دواآ)

أيت عمي2 جماعة فم اودي بني مالل،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

مساحته) البالغة  اجباآات،) املدعو 

الكائن بجماعة فم) مت2 مرب ،) ((50 

اودي قيادة دائرة بني مالل أقليم بني)

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

فم اودي قيادة دائرة بني مالل،)إقليم)

بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابتداء)

غاية إلى  ((0(0 فوفم25) ((3  من)

بحث في مشروع) ((0(0 ديسم25) ((  

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان حي) السيد محمد رلفاوي،)

مالل،) بني  (58 آقم) (1 بلوك) اعياط 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

الخرواع،) املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحته)))هكتاآ و13)آآ و65 

تاكزيرت،) بجماعة  الكائن  سنتياآ،)

القصيبة،) دائرة  تاكزيرت،) قيادة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) تاكزيرت،) قيادة  تاكزيرت 

القصيبة،)إقليم بني مالل.

84



16379 الجريدة الرسميةعدد)5639 - 9)آلي  ابرر))  1 )5))فوفم25)0)0)) 

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

من) ابتداء) بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

3))فوفم25)0)0))إلى غاية)))ديسم25)

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

العنوان دواآ) املصطفى البوفاآ�شي،)

بحفر) املتعلق  أزيالل،) ابزو  تنوالين 

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

املدعو سيدي غافم،)البالغة مساحته)

))هكتاآ و61)آآ و0))سنتياآ،)الكائن)

دائرة بزو،) قيادة بزو،) بجماعة بزو،)

إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

إقليم) بزو،) دائرة  بزو،) قيادة  بزو،)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة فطواكة ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

السيد محمد الزيتوني،)العنوان دواآ)

دمنات،) افزو  تكالوت  فرقة  القرية 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك) فقط  هكتاآات  (05 سقي)

 08 املدعو تكالوت،)البالغة مساحته)

الكائن) سنتياآ،) و50) آآ  و07) هكتاآ 

دائرة) قيادة فطواكة،) افزو  بجماعة 

فطواكة،)إقليم بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

افزو قيادة فطواكة،)دائرة فطواكة،)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة فطواكة ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

السيد احمد الزيتوني،)العنوان دواآ)

القرية افزو فطواكة دمنات،)املتعلق)

 05 من أجل سقي) بحفر وجلب املاء)

هكتاآات فقط بامللك املدعو تعاوفية)

االصالح الزآاعي تكالوتي)31،)البالغة)

و80  آآ  و)1) هكتاآ  (08 مساحته)

الكائن بجماعة افزو قيادة) سنتياآ،)

إقليم بني) دائرة فطواكة،) فطواكة،)

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

افزو قيادة فطواكة،)دائرة فطواكة،)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني عياط ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

السيد حمو امكون،)العنوان دواآ ايت)

بحفر) املتعلق  أزيالل،) افوآاآ  اعزى 

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية والسقي بامللك املدعو لبالن،)

الكائن) هكتاآ،) البالغة مساحته) 0)

أفوآاآ،) دائرة  عياط،) بني  بجماعة 

إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) عياط،) بني  قيادة  عياط،) بني 

أفوآاآ،)إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوفاسدة)
 (0(0 فوفم25) ((3 يعكوب ابتداء)من)
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء،)
الصغي2،) الحسن  السيد  لفائدة 
العنوان دواآ أوالد مسعود الوفاسدة)
القلعة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
(، أجل السقي بامللك املدعو اقنينبة)
)3)آآ و33)سنتياآ،) البالغة مساحته)
قيادة) لوفاسدة،) بجماعة  الكائن 
لوفاسدة)-)أوالد يعكوب،)دائرة القلعة)

-)أهل الغابة،إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) (- لوفاسدة) قيادة  (- لوفاسدة)
الغابة) أهل  القلعة،) دائرة  يعكوب،)

إقليم قلعة السراغنة.
89

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوفاسدة)
 (0(0 فوفم25) ((3 يعكوب ابتداء)من)
بحث) ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
وجلب) بحفر  الت2ريص  مشروع  في 
املاء،)لفائدة السيدين آشيد الصغي2)
أوالد) دواآ  العنوان  الصغي2،) وعادل 
السراغنة،) قلعة  لوفاسدة  مسعود 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة) السقي بامللك املدعو الغابة،)
و)   آآ  و96) هكتاآ  (01 مساحته)
لوفاسدة،) بجماعة  الكائن  سنتياآ،)
دائرة) أوالد يعكوب،) (- قيادة لواسدة)
قلعة) الغابة،إقليم  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) (- لوفاسدة) قيادة  لوفاسدة،)
دائرة) الغابة،) أهل  قيادة  يعكوب،)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

النسوآ) كهف  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25) ((

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) اقماش،) محمد  السيد 
آقم)  )حي الفتح رنيفرة،) (31 زفقة)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

وآآاء) املنفردة  املنزلية  االستعماالت 

البالغة) (، املاشية بامللك املدعو اهرو)

05)ع25ات،)الكائن بجماعة) مساحته)

النسوآ،) كهف  قيادة  عمرو  سيدي 

دائرة رنيفرة،)إقليم رنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

قيادة كهف النسوآ،) سيدي عمرو،)

دائرة رنيفرة،)إقليم رنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة فطواكة ابتداء)

غاية إلى  ((0(0 فوفم25) ((3  من)

بحث في مشروع) ((0(0 ديسم25) ((  

لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)

السيدة فاطمة طمي2ة،)العنوان دواآ)

القرية افزو فطواكة أزيالل،،)املتعلق)

 05 من أجل سقي) بحفر وجلب املاء)

هكتاآات فقط بامللك املدعو تكالوت)

هكتاآ) (07 مساحته) البالغة  (،30

و 3)آآ و0))سنتياآ،)الكائن بجماعة)

افزو،)قيادة فطواكة،)دائرة فطواكة،)

إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

افزو،)قيادة فطواكة،)دائرة فطواكة،)

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)
 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)
لفائدة) الت2ريص بحفر وجلب املاء،)
السيد لحسن سوعدي،)العنوان ايت)
حمو ابوملان دواآ تيكوآاآين إسك�شي)
واويزغت أزيالل،)املتعلق بحفر وجلب)
املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)
املوفتسليت)) املدعو  بامللك  والسقي 
)8)آآ و93)سنتياآ،) البالغة مساحته)
قيادة) اسك�شي،) بجماعة  الكائن 
إقليم)) واويزغت  دائرة  وازيزغت،)

أزيالل.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) وازيزغت،) قيادة  اسك�شي،)

واويزغت إقليم))أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة لوفاسدة-أوالد) ( سيجري)
يعكوب))ابتداء)من)3))فوفم25)0)0) 
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)
لفائدة السيد محمد اليماني العنوان)
دواآ اوالد زكري اوالد الكرن القلعة،)
أجل) ( من) املتعلق بحفر وجلب املاء)
ادآيس) بن  املدعو  بامللك  السقي 
سنتياآ) (5( اآ) (91 البالغة مساحته)
قيادة) الكرن  أوالد  بجماعة  الكائن 
لوفاسدة-أوالد يعكوب دائرة القلعة-)

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لوفاسدة-أوالد) قيادة  الكرن  أوالد 
الغابة) أهل  القلعة-) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
بوعلي) أوالد  قيادة  بمقر  ( سيجري)
ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)
بحث في مشروع) ( ((0(0 ديسم25) ((
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
السيد حاميد زاهيدي العنوان دواآ)
اوالد حمادي الدشرة القلعة املتعلق)
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) الجلغومي  املدعو  بامللك 
الكائن) آآ  (97 هكتاآ) مساحته) )
قيادة أوالد بوعلي) ( بجماعة الدشرة)
قلعة) إقليم  عامر  بني  القلعة  دائرة 

السراغنة.
بمقر) امللف  وض   تم  لقد 
بوعلي) أوالد  قيادة  ( الدشرة) جماعة 
قلعة) إقليم  عامر  بني  القلعة  دائرة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
مالل) بني  الرلي   ألم  املائي  الحوض 
بمقر قيادة لوفاسدة-أوالد) ( سيجري)
يعكوب ابتداء)من)))3))فوفم25)0)0) 
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)
ومن) عاآف  الجياللي  السيد  لفائدة 
معه العنوان حي النخلة)1)آقم)1636 
قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)
املاء)من أجل سقي)5)هكتاآات فقط)
البالغة) البوآ  ازفادة  املدعو  بامللك 
آآ) 3)سنتياآ) (37 6)هكتاآ) مساحته)
لوفاسدة-أوالد) بجماعة  الكائن 
دائرة القلعة أهل الغابة) ( ( ( ( يعكوب)

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لوفاسدة-أوالد يعكوب دائرة القلعة-)

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

لهري-أكلمام) قيادة  بمقر  ( سيجري)

 (0(0 فوفم25) ((3 ( من) ابتداء) ( أزكزا)

بحث في) ( ((0(0 ديسم25) (( إلى غاية)

مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)

لفائدة السيد مولود امعزول العنوان)

رنيفرة)) السي2ي  حي  (3 آقم) (5 زفقة)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة) لحافر  املدعو  بامللك  السقي 

مساحته)))هكتاآ)65))آآ)1))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.)))))
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

من)) بمقر قيادة بزو ابتداء) ( سيجري)

3))فوفم25)0)0))إلى غاية)))ديسم25)

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد آشيد)

شتوي العنوان دواآ ايت واشن ابزو)

ازيالل،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

أجل السقي))بامللك املدعو تلمعدفت)

 3 آآ) (17 هكتاآ) (( البالغة مساحته)

سنتياآ الكائن بجماعة بزو قيادة بزو)

دائرة بزو إقليم ازيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم ازيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

)بمقر قيادة فطواكة ابتداء) سيجري)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

دواآ) العنوان  كامو  أحمد  السيد 

دمنات)) يعقوب  سيدي  لحسن  أيت 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املاشية) وإآواء) املنزلية  اإلستعماالت 

البالغة) تزوموت  داآ  املدعو  بامللك 

مساحته فصف ع25ة من بذآ الشعي2)

الكائن بجماعة سيدي يعقوب قيادة)

فطواكة دائرة فطواكة إقليم ازيالل.)))))

جماعة) بمقر  امللف  وض   تم  لقد 

سيدي يعقوب قيادة فطواكة دائرة)

فطواكة إقليم ازيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

بمقر قيادة أكوديد ابتداء) ( سيجري)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

اتوامي) الصغي2ة  السيدة الال فظمة 

العنوان حي أزود أزيالل املتعلق بحفر)

وجلب املاء)من أجل سقي)5)هكتاآات)

فقط بامللك املدعو توآاآات البالغة)

مساحته)11)هكتاآ) 3)آآ)33)سنتياآ)

قيادة) فلخي2  أكوديد  الكائن بجماعة 

ازيالل.))))) إقليم  أزيالل  دائرة  أكوديد 

جماعة) بمقر  امللف  وض   تم  لقد 

دائرة) أكوديد  قيادة  فلخي2  أكوديد 

أزيالل إقليم ازيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

)بمقر قيادة ل25يكيين ابتداء) سيجري)

غاية إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 (  من)

بحث في مشروع) ( ((0(0 ديسم25) ((  

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

تعاوفية) ممثل  بنيس  أحمد  السيد 
حي) وهران  زفقة  (57 العنوان) بنيس 

املرسطان) امرشيش  العربي  املغرب 

مراكش املتعلق بحفر وجلب املاء) (3

من أجل السقي بامللك املدعو ملك)

القباج البالغة مساحته)3)هكتاآ)85 

أوالد) بجماعة  الكائن  سنتياآ  (95 آآ)

ل25يكيين دائرة) ( حسون حمري قيادة)

الرحمافة إقليم الرحمافة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

ل25يكيين) ( أوالد حسون حمري قيادة)

دائرة الرحمافة إقليم الرحمافة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

تيغسالين) قيادة  بمقر  ( سيجري)

إلى) ((0(0 فوفم25) ((3 ( من) ابتداء)

في) بحث  ( ((0(0 ديسم25) (( غاية)

مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)

لفائدة السيد باسو الوداني والسيدة)
سليمان)) ايت  العنوان  اعداد  آابحة 

وجلب) بحفر  املتعلق  تيغسالين 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

آآ) (65 مساحته) البالغة  بويغصاين 

59)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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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيغسالين ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

العنوان) عابد  موح  سيدي  السيد 

رنيفرة،) ( تيغسالين) اإلداآي  الحي 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو احفراون البالغة)

الكائن) سنتياآ  (1( آآ) ( ( مساحته)

تيغسالين) قيادة  تيغسالين  بجماعة 

دائرة القباب إقليم رنيفرة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم رنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

ابتداء) القباب  قيادة  بمقر  سيجري 

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

معه) ومن  وعزو  أيت  حمزة  السيد 

تيغسالين)) اإلداآي  الحي  العنوان 

رنيفرة،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

احضري) املدعو  بامللك  السقي  أجل 

آآ) (86 هكتاآ) (( مساحته) البالغة 

الكائن بجماعة القباب قيادة القباب)

دائرة القباب إقليم رنيفرة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

القباب) دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم رنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

ابتداء) الحمام  قيادة  بمقر  سيجري 

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

السيد مو�شى الوافي العنوان زفقة)60 
آقم)0 )1)حي الفرح مريرت،)املتعلق)

 3 أجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 

78)سنتياآ الكائن بامللك) 6آآ) ( هكتاآ)

وأمينة) و)) (1 تفر النمسوت) ( املدعو)

 7 آآ) (69 هكتاآ) البالغة مساحته) )

الرلي ) أم  بجماعة  الكائن  ( سنتياآ)

إقليم) اكلموس  دائرة  الحمام  قيادة 

رنيفرة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أم الرلي  قيادة الحمام دائرة اكلموس)

إقليم رنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تيغسالين ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

ومصطفى) آاقيبي  كمال  السيدين 
اإلداآي) الحي  العنوان  آاقيبي 

بحفر) املتعلق  رنيفرة،) تيغسالين 

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته)   البالغة  العلب  املدعو 

الكائن) سنتياآ  ( 9 آآ) (13 ( هكتاآ)

تيغسالين) قيادة  تيغسالين  بجماعة 

دائرة القباب إقليم رنيفرة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم رنيفرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة لبحي2ة ابتداء)من)

3))فوفم25)0)0))إلى غاية)))ديسم25)

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

امليل) حي  العنوان  العصيبي  محمد 

املتعلق) السراغنة،) قلعة  آقم) 31)

 5 أجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 

هكتاآات))فقط الكائن بامللك املدعو))

الحاشية البالغة مساحته)5))هكتاآ)

بجماعة) الكائن  ( سنتياآ) (30 آآ) ( 0

سيدي) دائرة  لبحي2ة  قيادة  ملحرة 

بوعثمان إقليم الرحامنة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

سيدي) دائرة  لبحي2ة  قيادة  ملحرة 

بوعثمان إقليم الرحامنة.

107

وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر بلدية ابن جرير ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

العنوان) قاسمي  هشام  السيد 

جرير،) ابن  ((16 آقم) النصر  تجزئة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

اإلستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو))النصر)16))البالغة مساحته)

96)سنتياآ))الكائن بجماعة ابن جرير)

باشوية ابن جرير عمالة الرحامنة.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

عمالة) جرير  ابن  باشوية  جرير  ابن 

الرحامنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 
فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
بمقر قيادة لوفاسدة-أوالد) ( سيجري)
يعكوب))ابتداء)من)3))فوفم25)0)0) 
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)
الحضري) املصطفى  السيد  لفائدة 
لوفاسدة) العربي  اوالد  دواآ  العنوان 
قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر وجلب)
أجل السقي بامللك املدعو) ( من) املاء)
اآ) 1  (59 مساحته) البالغة  الغابة 
لوفاسدة- بجماعة  الكائن  سنتياآ 
دائرة) يعكوب  أوالد  لوفاسدة  قيادة 
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  القلعة-)

السراغنة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
أوالد) (- لوفاسدة) قيادة  لوفاسدة 
الغابة) أهل  القلعة-) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 
فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
السماعلة) قيادة  بمقر  سيجري 
ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)
مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25) ((
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
العنوان) اضريف  الغزواني  السيد 
السماعلة) املعادفة  الفالح  ايت  دواآ 
وجلب) بحفر  املتعلق  زم،) وادي 
املنزلية) اإلستعماالت  أجل  من  املاء)
املرس) ( املاشية بامللك املدعو) وإآواء)
آآ) (58 هكتاآ) (1 مساحته) البالغة 
الكائن بجماعة ملعادفة) ( سنتياآ) (35
قيادة السماعلة دائرة وادي زم إقليم)

ررليكة.)
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
ملعادفة قيادة السماعلة دائرة وادي)

زم إقليم ررليكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
لوفاسدة-أوالد) قيادة  بمقر  سيجري 
يعكوب)))ابتداء)من)3))فوفم25)0)0) 
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)
لفائدة السيد أحمد التجاني العنوان)
املتعلق) دواآ امبي2يكة ازفادة القلعة،)
 5 أجل سقي) من  املاء) بحفر وجلب 
وآاء) املدعو  بامللك  فقط  هكتاآات 
كشون البالغة مساحته)7)هكتاآ)8) 
الكائن بجماعة أوالد) ( 35)سنتياآ) آآ)
يعكوب قيادة لوفاسدة-أوالد يعكوب)
دائرة القلعة-)أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.)
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
لوفاسدة-أوالد) قيادة  يعكوب  أوالد 
الغابة) أهل  القلعة-) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.)
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
ررليكة) جماعة  بمقر  سيجري 
إلى) ((0(0 فوفم25) ((3 من) ابتداء)
في) بحث  ((0(0 ديسم25) (( غاية)
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)
لفائدة السيد تمود عبد الحق آقم)
ررليكة،) الخي2  آموز  تجزئة  ( 17
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
اإلستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)
البالغة) ( 17 الخي2) آموز  ( املدعو)
الكائن) ( سنتياآ) (56 آآ) (( مساحته)
ررليكة) باشوية  ررليكة  بجماعة 

عمالة ررليكة.)
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
عمالة) ررليكة  باشوية  ررليكة 

ررليكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة أوالد زآاد ابتداء)
 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
دواآ) العنوان  عديل  املختاآ  السيد 
اوالد حشاد اصبيح قلعة السراغنة،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البوآ البالغة) ( السقي بامللك املدعو)
سنتياآ)) آآ) ) (1( هكتاآ) (1 مساحته)
الكائن بجماعة أوالد زآاد قيادة أوالد)
زآاد دائرة القلعة-أهل الغابة إقليم)

قلعة السراغنة.)
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) زآاد  أوالد  قيادة  زآاد  أوالد 
قلعة) إقليم  الغابة  القلعة-هل 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيادة أوالد زآاد ابتداء)
 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
العنوان) البازة  املصطفى  السيد 
املتعلق) دواآ الكرن قلعة السراغنة،)
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو))ررط البالغة مساحته)
الكائن) ( سنتياآ) (56 1آآ) 3هكتاآ)
بجماعة أوالد زآاد قيادة أوالد زآاد)
دائرة القلعة-أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.)
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
دائرة) زآاد  أوالد  قيادة  زآاد  أوالد 
قلعة) إقليم  الغابة  القلعة-أهل 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

العنوان دواآ) السيد محمد مستوآ 

ازيالل،) اسك�شي  ابوملان  حمو  ايت 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

اإلستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو))قطعة اآض فالحية باسك�شي)

مت2) ((6995.5( مساحته) البالغة 

)الكائن بجماعة اسك�شي قيادة) مرب )

واويزغت دائرة واويزغت إقليم قلعة)

أزيالل.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  اسك�شي 

واويزغت إقليم قلعة أزيالل.)
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

السيد موح بن الصغي2 العنوان دواآ)

املتعلق) ازيالل،) واويزغت  داود  ايت 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

تغروت بوآي البالغة) ( بامللك املدعو)

الكائن) ( مساحته أآب  ع25ات شعي2ا)

واويزغت) قيادة  واويزغت  بجماعة 

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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

من)) بمقر قيادة بزو ابتداء) ( سيجري)

3))فوفم25)0)0))إلى غاية)))ديسم25)

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

االول) محمد فتواطي العنوان اللواء)

للمشاة املظليين ق.م.م معموآة سال،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك) ( اإلستعماالت املنزلية والسقي)

آآ) (63 تحت بهالل البالغة مساحته)

اآفالة) بجماعة  الكائن  سنتياآ  ((6

قيادة بزو دائرة بزو إقليم ازيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  اآفالة 

ازيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني مالل) الرلي   املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

 ( غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

دواآ) العنوان  رالفي  محمد  السيد 

اكلزان اسك�شي ازيالل،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  اعجام  ( املدعو)

اسك�شي) بجماعة  الكائن  ع25ات  (9

قيادة واويزغت دائرة واويزغت إقليم)

أزيالل.)

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  اسك�شي 

واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

من) ابتداء) (..... قيادة) بمقر  سيجري 

3))فوفم25)0)0))إلى غاية)))ديسم25)

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

ابراهيم فاجي والسيدة حليمة قافو،)
العنوان):)آقم)51)حي الوحدة أزيالل،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

البالغة) فتكراآت«،) »تغدة  املدعو)

الزآيعة،) من  ع25ات  مساحته) )

قيادة) فلخي2  أكودي  بجماعة  الكائن 

ودائرة أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أزيالل) ودائرة  قيادة  فلخي2  أكودي 

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء)

 من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)))ديسم25

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

: العنوان) ميمون،) ايت   محمد 

دواآ ايت حمو بوملان جماعة اسك�شي،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو)»اكرض نسكات وتكوآاآين«،)

17)سنتياآ) 93)آآ و) البالغة مساحته)

قيادة) اسك�شي  بجماعة  الكائن 

إقليم) واويزغت  دائرة  واويزغت 

أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  اسك�شي 

واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

فيفري) إيمي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)3))فوفم25)0)0))إلى غاية)

مشروع) في  بحث  ((0(0 ديسم25) ((

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

 السيد عبد الرحيم جماآ،)العنوان):

بحفر) املتعلق  دمنات،) الصناع  حي 

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

 املدعو)»ثالث«،)البالغة مساحته)36)آآ

امليل) الكائن بجماعة  سنتياآ  ( 0 و)

قيادة إيمي فيفري دائرة ولتافة إقليم)

أزيالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

امليل قيادة إيمي فيفري دائرة ولتافة)

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة مدير  أصدآه  قراآ   بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

ابتداء) امزوآة  قيادة  بمقر  سيجري 

 11 غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) (( من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

(: السيد عبد العزيز مر�شي،)العنوان)

7))س) الشقة) (8 تجزئة جوهرة زفقة)

م الداآ البيضاء،)املتعلق بحفر وجلب)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)

»الحطة«،) املدعو) بامللك  والسقي 

60)سنتياآ) البالغة مساحته) 5)آآ و)

الكائن بجماعة امزوآة قيادة امزوآة)

دائرة سطات 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 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 
كيسر) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)
إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
السيد الزيتوني الريماوي ومن معه،)
اوالد) آيمة  الزآوالة  دواآ  العنوان:)
املتعلق بحفر) �شي بنداوود سطات،)
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
»داآ) املدعو) بامللك  والسقي  املنزلية 
آآ) (69 مساحته) البالغة  القناطر«،)
آيما) بجماعة  الكائن  سنتياآ،) (16 و)
قيادة كيسر دائرة سطات الجنولية)

إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سطات) دائرة  كيسر  قيادة  آيما 

الجنولية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
(: العنوان) آشدان،) يوسف  السيد 
 0 سيدي عثمان حي النوآ م ب زفقة)
آقم)35)الداآ البيضاء،)املتعلق بحفر)
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو)»أآض)
آآ ( 7 مساحته) البالغة   لفزينة«،)
الكائن بجماعة أوالد) سنتياآ،) (80 و)
دائرة) سعيد  أوالد  قيادة  سعيد 

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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة كيسر ابتداء)من)

11)فوفم25) إلى غاية) ((0(0 فوفم25) ((

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد محمد)

املوالوي،)العنوان):)دواآ النواوآة أوالد)

بحفر) املتعلق  الهبطي،) بن  الزقاق 

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية والسقي بامللك املدعو)»أآض)

الكوشة«،)البالغة مساحته)7)آآ و)77 

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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة مدير  أصدآه  قراآ   بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة امزوآة ابتداء)من)

فوفم25) (11 إلى غاية) ((0(0 فوفم25) ((

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد محمد)

بنطبوش،) احمد  والسيد  بنطبوش 

امحمد) بني  لكراآيين  دواآ  (: العنوان)

سطات،) امزوآة  اكدافة  الجنولية 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة مساحته) »الحرشة«،) املدعو)

سنتياآ الكائن) ((0 آآ و) (1 هكتاآ و) ((

دائرة) امزوآة  قيادة  كدافة  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

كدافة دائرة سطات الشمالية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

امزوآة) قيادة  بمقر  سيجري  مالل،)

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

: العنوان)  السيدة فاطمة قصطالي،)
إقامة) (17 آقم) زفقة السيام عماآة) )

فاطمة الزهراء)الرلاط،)املتعلق بحفر)

وجلب املاء)من أجل سقي)5)هكتاآات)

الداآ«،) »أآض  املدعو) بامللك  فقط 

البالغة مساحته)6)هكتاآات و)3))آآ)

و)8 )سنتياآ،)الكائن بجماعة امزوآة)

قيادة امزوآة دائرة سطات 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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

: العنوان) فنون،) محمد   السيد 

سطات،) بكرين  بني  الرواوفة  دواآ 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) الحطة«،) »أآض  املدعو)

الكائن) سنتياآ،) (85 آآ و) (9 مساحته)
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 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
: العنوان) العماآي،) محمد   السيد 
جماعة) ابراهيم  سيدي  أوالد  دواآ 
الثوالث،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 
حداد«،) فقر  »أآض  املدعو) بامللك 
البالغة مساحته)36)آآ و)53)سنتياآ،)
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 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
: العنوان) بنعسيلة،) محمد   السيد 
جماعة) ابراهيم  سيدي  أوالد  دواآ 
الثوالث إقليم سطات،)املتعلق بحفر)
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو)»أآض)
البالغة مساحته) واد بنت الرا�شي«،)
الكائن بجماعة) 68)سنتياآ،) آآ و) (11
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 وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
: العنوان)  السيد الجياللي ابراهيمي،)
الرقم) 1  (1 عماآة) الرلاح  تجزئة 
املتعلق البيضاء،) الداآ   سيدي مومن 
 بحفر وجلب املاء)من أجل االستعماالت
املنزلية والسقي بامللك املدعو)»أآض)
آآ (( البالغة مساحته)  عين مطاآ«،)
 و)99)سنتياآ،)الكائن بجماعة 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 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة مدير  أصدآه  قراآ   بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
سيجري بمقر قيادة امزوآة ابتداء)من)
فوفم25) (11 إلى غاية) ((0(0 فوفم25) ((
الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0
بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد احمد)
الجملي والسيدة السعدية الخطابي،)
العنوان):)17)تجزئة الشرق مراكش،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)
لكبي2ة«،) عي�شى  »سيدي  املدعو)
آآ (61 و) هكتاآ  (1 مساحته)  البالغة 
سنتياآ الكائن بجماعة امزوآة) (93 و)
قيادة امزوآة دائرة سطات 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 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة مدير  أصدآه  قراآ   بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
ابتداء) امزوآة  قيادة  بمقر  سيجري 
 11 غاية) إلى  ((0(0 فوفم25) (( من)
مشروع) في  بحث  ((0(0 فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
السيد آشيد الناجي،)العنوان):)جزيرة)
 19 آقم) طابق) ) (( بوسكوآة عماآة)
البيضاء)) الداآ  النواصر،) بوسكوآة 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية والسقي بامللك)
البالغة) الكدية«،) »أآض  املدعو)
الكائن) مرب   مت2  (1000 مساحته)
دائرة) امزوآة  قيادة  كدافة  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
سطات) دائرة  امزوآة  قيادة  كدافة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
يكرن) بني  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 
: العنوان)  السيد عبد الكريم مالل،)
دواآ الكنينات الثوالث أوالد بوزيري)
سطات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 
الحرشة«،) »أآض  املدعو) بامللك 
البالغة مساحته ثالثة عشرة رداما)
كبي2ا،)الكائن بجماعة الثوالث قيادة)
الجنولية) سطات  دائرة  يكرن  بني 

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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

(: العنوان) السيد عبد الحق موافق،)

دواآ السالمات أوالد عنو أوالد سعيد)

سطات،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 

 بامللك املدعو)»أآض الحطة«،)البالغة

الكائن) مساحته ردام واحد تقريبا،)

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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سيجري بمقر جماعة بني مالل ابتداء)

من)))فوفم25)0)0))إلى غاية)11)فوفم25)

الت2ريص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

: العنوان) معه،) ومن  بكنش   محمد 

بني) (59 آقم) (( بلوك) األطلس  حي 

من) املتعلق بحفر وجلب املاء) مالل،)

أجل السقي بامللك املدعو)»تويزغة«،)

مرب ،) مت2  ( 97( مساحته) البالغة 

الكائن بجماعة بني مالل باشوية بني)

مالل عمالة بني مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة))

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني)

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

بئ2) (- بولنواآ) قيادة  بمقر  سيجري 

 (0(0 فوفم25) (( من) ابتداء) مزوي 

بحث) ((0(0 11)فوفم25) غاية) إلى 

وجلب) بحفر  الت2ريص  مشروع  في 

املقاص،) محمد  السيد  لفائدة  املاء)

العنوان):)دواآ املساعدة أوالد ابراهيم)

بحفر) املتعلق  رريبكة،) مزوي  بئ2 

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املاشية بامللك املدعو) املنزلية وإآواء)

آآ) (76 مساحته) البالغة  »املرس«،)

بئ2) بجماعة  الكائن  سنتياآ،) (5( و)

مزوي قيادة بولنواآ)-)بئ2 مزوي دائرة)

رريبكة إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بئ2 مزوي) (- بئ2 مزوي قيادة بولنواآ)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

ببني) الرلي   ألم  املائي  الحوض 

واد) جماعة  بمقر  سيجري  مالل،)

إلى) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء) زم 

في) بحث  ((0(0 11)فوفم25) غاية)

مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)

اآليحي،) الكبي2  عبد  السيد  لفائدة 

57)بلوك ب تجزئة النصر) (: العنوان)

املاء) املتعلق بحفر وجلب  وادي زم،)

املدعو) بامللك  السقي  أجل  من 

مساحته) البالغة  (،»T5(77(/18«

الكائن بجماعة وادي) 105)مت2 مرب ،)

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 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

سمي2) بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

السيد ل25ايكي عبد هللا،)العنوان):)6) 

الداآ) (3 الرقم) (3 زفقة الحمام طابق)

من) ثقب  بتعميق  املتعلق  البيضاء،)

أجل السقي بامللك املدعو)»تي2شت«،)

آآ ((6 و) هكتاآ  (( مساحته)  البالغة 

و)))سنتياآ،)الكائن بجماعة بني سمي2)

قيادة بني سمي2 دائرة وادي زم إقليم)

رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

بني سمي2 قيادة بني سمي2 دائرة وادي)

زم إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)

الشكران) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

(: العنوان) العبا�شي،) احمد  السيد 

املتعلق) تاشرافت،) عي�شى  ايت  دواآ 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »قوآ باسو«،) بامللك املدعو)

الكائن) وفصف،) ردام  مساحته 

الشكران) قيادة  تشرافت  بجماعة 

دائرة أبي الجعد إقليم رريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

أبي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 

الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
عبدون)) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) ((0(0 فوفم25) (( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 11)فوفم25)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

 السيد فوآ الدين حف�شي،)العنوان):

1010)حي االفبعاث،)رريبكة املتعلق)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) »املرس«،) املدعو) بامللك 

الكائن) وفصف،) ردام  مساحته 

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 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
بئ2) (- بولنواآ) قيادة  بمقر  سيجري 
 (0(0 فوفم25) (( من) ابتداء) مزوي 
في) بحث  ((0(0 11)فوفم25) غاية) إلى 
مشروع الت2ريص بحفر وجلب املاء)
: العنوان)  لفائدة السيد عمر تريري،)
الزيتوفة) تجزئة  (1 ش) بلوك) ) (38
وجلب) بحفر  املتعلق  رريبكة،)

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  املاء)
»الحمرية«،) املدعو) بامللك  والسقي 
الكائن) رداما،) (11 البالغة مساحته)
بجماعة بئ2 مزوي قيادة بولنواآ)-)بئ2)

مزوي دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)
بئ2 مزوي) (- بئ2 مزوي قيادة بولنواآ)

دائرة رريبكة إقليم رريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الرلي 

فظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدير  أصدآه  قراآ  بموجب 
الحوض املائي ألم الرلي  ببني مالل،)
فيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابتداء)من)))فوفم25)0)0))إلى غاية

بحث في مشروع) ((0(0 11)فوفم25)  

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الت2ريص 

: العنوان) الزكراوي،) سعيد   السيد 

بني) أغبالة  دائرة  املركز  نسلي  تيزي 

من) املتعلق بحفر وجلب املاء) مالل،)

والسقي) املنزلية  االستعماالت  أجل 

»اكرض نعلي وموح«،) بامللك املدعو)

البالغة مساحته)70)آآ و)89)سنتياآ،)

قيادة) فيسلي  تيزي  بجماعة  الكائن 

بني) إقليم  أغبالة  دائرة  فيسلي  تيزي 

مالل.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة)

تيزي فيسلي قيادة تيزي فيسلي دائرة)

أغبالة إقليم بني مالل.
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